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Inledning         

Hur	  vi	  uttrycker	  oss	  muntligt	  och	  skriftligt	  är	  en	  viktig	  del	  	  
i	  kommunens	  identitet.	  Tonaliteten	  representerar	  den 
språkliga	  delen	  av	  hur	  ett	  varumärke	  uppfattas	  och	  är	  	  
lika	  viktig	  som	  den	  visuella.	  Ordval,	  stavning	  och	  tilltal	  avgör 
helt	  vilken	  känsla	  mottagaren	  får.	  Det	  är	  inte	  bara	  vad	  vi	  säger	  
som	  påverkar	  människor,	  utan	  också	  hur	  vi	  säger	  det. Eftersom	  
det	  i	  första	  hand	  är	  invånarna	  vi	  kommunicerar	  med,	  så	  måste	  
vi	  uttrycka	  oss	  så	  att	  alla	  förstår.	  

Klarspråk	  är	  myndighetstexter	  skrivna	  på	  ett	  vårdat,	  enkelt	  	  
och	  begripligt	  språk.	  Det	  handlar	  ytterst	  om	  demokrati:	  att	  	  
alla ska	  ha	  tillgång	  till	  och	  rätt	  att	  förstå	  vad	  som	  står	  i	  texter	  
som	  skrivs	  av	  myndigheterna.	  Men	  allra	  först	  bör	  du	  göra	  klart	  
för	  dig varför	  du	  skriver	  och	  vad	  du	  vill	  uppnå	  med	  din	  text.	  
Som	  stöd	  har	  vi	  nu	  tagit	  fram	  en	  skrivhandledning	  som	  kan	  
användas	  som	  inspiration	  och	  verktyg.	  

Lycka	  till	  med	  ditt	  skrivande.	  

Anne	  Kolni	  
Kommunikationschef	  

December	  2014	  
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Läsanvisning 

Skrivhandledningen	  är	  uppdelad	  i	  tre	  huvudsakliga	  delar	  och	  	  
kan	  läsas	  antingen	  i	  sin	  helhet	  eller	  användas	  som	  inspiration	  	  
och	  uppslagsverk	  vid	  behov.	  	  

Den	  första	  delen	  tar	  avstamp	  i	  begreppet	  mottagaranpassning,	  	  
det	  vill	  säga	  hur	  vi	  bemöter	  invånarna	  utifrån	  deras	  behov	  och	  
förväntningar,	  istället	  för	  att	  fastna	  i	  vårt	  eget	  –	  kommunens	  –	  
perspektiv.	  	  

Den	  andra	  delen	  rör	  textens	  struktur.	  Här	  får	  du	  råd	  om	  	  
hur	  du	  disponerar	  din	  text,	  skapar	  ett	  bra	  flyt	  och	  gör	  texten	  
överskådlig	  och	  lätt	  att	  navigera	  i.	  

Den	  tredje	  delen	  behandlar	  språket	  och	  visar	  hur	  du	  
underlättar	  för	  läsaren	  genom	  att	  tänka	  aktivt,	  konkret	  och	  
enkelt	  på	  såväl	  menings-‐	  som	  ordnivå.	  

I	  slutet	  av	  skrivhandledningen	  hittar	  du	  en	  samling	  användbara	  
tips	  och	  skrivregler,	  ett	  avsnitt	  om	  korrektur	  och	  språkriktighet	  
samt	  en	  lista	  över	  handböcker	  och	  andra	  hjälpmedel	  för	  
skrivandet.	  	  

Råden	  och	  rekommendationerna	  som	  ges	  i	  skrivhandledningen	  
konkretiseras	  med	  verkliga	  textexempel	  hämtade	  från	  ale.se.	  	  
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Utgå från mottagaren 

Att	  skriva	  klarspråk	  handlar	  om	  att	  anpassa	  såväl	  språk	  som	  
innehåll	  efter	  mottagarens	  behov.	  Börja	  därför	  alltid	  med	  att	  
fundera	  över	  vem	  som	  ska	  läsa	  texten	  och	  varför	  du	  skriver	  
den.	  	  

Ta	  hjälp	  av	  följande	  frågor:	  

• Vilka	  frågor	  vill	  läsaren	  ha	  svar	  på,	  och	  i	  vilken	  ordning?	  

• Vilka	  förkunskaper	  kan	  läsaren	  tänkas	  ha	  om	  ämnet?	  

• Vad	  ska	  läsaren	  veta	  eller	  göra	  efter	  att	  ha	  läst	  texten?	  

• Vad	  behöver	  läsaren	  inte	  veta?	  

Läsarens perspektiv har företräde 
Texterna	  på	  ale.se	  är	  till	  för	  kommunens	  invånare	  och	  ska	  ha	  
deras	  utifrånperspektiv	  –	  inte	  kommunens	  inifrånperspektiv.	  
Istället	  för	  att	  ingående	  beskriva	  kommunens	  mål,	  arbete	  och	  
organisation	  bör	  du	  tala	  om	  hur	  läsaren	  berörs	  och	  har	  nytta	  av	  
det	  kommunen	  gör.	  	  

Försök	  se	  texten	  som	  en	  dialog	  med	  läsaren	  och	  använd	  en	  
trevlig	  och	  lagom	  personlig	  ton.	  Aktiva	  verb,	  konkreta	  och	  
vardagliga	  ord	  samt	  personliga	  pronomen	  som	  du	  och	  vi	  bidrar	  
till	  att	  det	  du	  skriver	  om	  framstår	  som	  närliggande	  och	  
trovärdigt.	  Är	  tonen	  däremot	  avståndstagande	  och	  onödigt	  
formell,	  känner	  sig	  läsaren	  inte	  delaktig	  och	  kan	  rentav	  bli	  
skeptisk	  till	  informationen.	  	  

Se	  exempel	  på	  nästa	  sida.
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Ett	  exempel	  på	  en	  text	  med	  ett	  typiskt	  inifrånperspektiv.	  

För	  beräkning	  av	  avgift	  ska	  inkomstuppgift	  lämnas	  i	  samband	  	  
med	  erbjudande	  om	  placering	  samt	  vid	  förändring	  av	  hushållets	  
inkomster.	  Lämnas	  inte	  någon	  skriftlig	  inkomstredovisning	  
debiteras	  högsta	  avgift	  enligt	  maxtaxan	  till	  dess	  
inkomstuppgifterna	  lämnats.	  

Så	  här	  blir	  det	  om	  du	  istället	  skriver	  med	  läsarens	  perspektiv.	  

Hur	  mycket	  du	  ska	  betala	  beror	  på	  vilken	  inkomst	  ditt	  hushåll	  har.	  
Därför	  måste	  du	  lämna	  en	  skriftlig	  inkomstuppgift	  till	  kommunen,	  
dels	  när	  ditt	  barn	  erbjuds	  plats	  på	  förskolan,	  dels	  om	  inkomsten	  
förändras.	  Fram	  till	  dess	  att	  du	  meddelat	  hushållets	  inkomst	  
betalar	  du	  den	  högsta	  avgiften	  (maxtaxa).	  

Välj innehåll efter mottagaren 
Vad	  är	  det	  du	  vill	  förmedla	  med	  din	  text?	  Vilka	  frågor	  vill	  
läsaren	  ha	  svar	  på?	  Oavsett	  om	  du	  skriver	  texten	  från	  grunden	  
eller	  utgår	  från	  en	  längre	  förlaga,	  till	  exempel	  en	  rapport	  eller	  
annan	  papperstext,	  måste	  du	  göra	  ett	  urval	  när	  det	  gäller	  
innehållet.	  	  

En	  tumregel	  är	  att	  texten	  ska	  innehålla	  det	  läsaren	  vill	  eller	  
behöver	  veta	  –	  inget	  annat.	  	  

Skriv kort 
Onödigt	  långa,	  omständliga	  utläggningar	  hör	  inte	  hemma	  på	  
webben.	  Även	  om	  det	  är	  frestande	  att	  berätta	  allt	  du	  vet	  om	  
ett	  ämne,	  ska	  du	  alltså	  sträva	  efter	  att	  fatta	  dig	  kort.	  Kan	  du	  
säga	  det	  du	  vill	  på	  fem	  rader	  –	  då	  räcker	  det	  med	  fem	  rader.	  
Stryk	  resten!	  
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Skriv hellre för någon än för alla 
En	  text	  på	  webben	  riktar	  sig	  förstås	  till	  många	  människor	  	  
på	  en	  gång,	  till	  exempel	  alla	  i	  kommunen	  som	  har	  barn	  i	  
förskoleåldern.	  Men	  läsning	  är	  ingen	  kollektiv	  aktivitet,	  utan	  
läsaren	  är	  som	  regel	  ensam	  vid	  skärmen.	  Om	  du	  riktar	  dig	  till	  
en	  verklig	  person	  som	  du	  ser	  framför	  dig,	  istället	  för	  till	  en	  stor	  
grå	  massa,	  så	  blir	  texten	  mindre	  vag	  och	  chansen	  ökar	  att	  varje	  
läsare	  känner	  sig	  träffad.	  

Tala till – inte om – läsaren 
På	  webben	  går	  det	  oftast	  utmärkt	  att	  tilltala	  läsaren	  direkt	  med	  
du.	  Det	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  minska	  avståndet	  till	  läsaren,	  
samtidigt	  som	  du-‐tilltalet	  gör	  det	  naturligt	  att	  använda	  ett	  
enklare	  och	  mindre	  tillkrånglat	  språk.	  Skriv	  du	  med	  litet	  d.	  	  

Skriv inte så här 

Att	  leva	  ett	  tryggt	  liv	  när	  man	  blir	  äldre	  är	  viktigt	  både	  för	  den	  
enskilde	  och	  för	  hans	  eller	  hennes	  släktingar	  och	  vänner.	  Bostad	  i	  
särskilt	  boende	  kan	  bli	  aktuellt	  för	  den	  som	  inte	  längre	  klarar	  av	  
att	  bo	  kvar	  i	  ordinärt	  boende	  trots	  omfattande	  hjälp	  i	  hemmet	  
eller	  där	  behoven	  inte	  kan	  tillgodoses	  på	  annat	  sätt.	  

Skriv hellre så här 

Att	  du	  ska	  få	  leva	  ett	  tryggt	  liv	  när	  du	  blir	  äldre	  är	  viktigt	  både	  	  
för	  dig	  och	  för	  dina	  släktingar	  och	  vänner.	  I	  kommunen	  finns	  
särskilda	  boenden	  för	  dig	  som	  inte	  längre	  klarar	  att	  bo	  hemma,	  
trots	  omfattande	  hjälp	  från	  hemtjänsten.	  



	  

  ALE KOMMUN 9 
	  

Skriv gärna vi 
När	  du	  tilltalar	  läsaren	  med	  du	  passar	  det	  bra	  att	  omtala	  
kommunen	  eller	  din	  enhet	  (textens	  avsändare)	  som	  vi.	  Var	  
bara	  noggrann	  med	  att	  skriva	  ut	  namnet	  på	  enheten	  i	  början	  av	  
texten,	  så	  att	  läsaren	  slipper	  undra	  vilka	  vi	  syftar	  på.	  I	  lite	  
längre	  texter	  med	  många	  stycken	  bör	  du	  även	  upprepa	  namnet	  
då	  och	  då.	  

Exempel 

Krismottagningen	  för	  kvinnor	  vänder	  sig	  till	  dig	  som	  lever	  eller	  har	  
levt	  tillsammans	  med	  en	  partner	  som	  utsätter	  dig	  eller	  har	  utsatt	  
dig	  för	  någon	  form	  av	  våld.	  Vi	  har	  tystnadsplikt	  och	  vi	  för	  inga	  
journaler	  eller	  registrerar	  dina	  besök.	  

Skriv direkt för webben 
Texterna	  på	  ale.se	  ska	  passa	  för	  läsning	  på	  skärm.	  Undvik	  
därför	  att	  kopiera	  avsnitt	  från	  någon	  annans	  text,	  som	  kanske	  
är	  skriven	  för	  ett	  annat	  medium	  än	  webben.	  Anpassa	  istället	  
innehåll,	  struktur	  och	  språk	  efter	  det	  aktuella	  sammanhanget.	  

Dokument hör också till webben 
Många	  människor	  väljer	  i	  dag	  att	  läsa	  även	  längre	  dokument	  	  
direkt	  på	  skärmen.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  att	  
”pappersdokument”	  som	  du	  länkar	  till	  på	  webbplatsen	  också	  	  
är	  en	  typ	  av	  webbtexter.	  Det	  innebär	  i	  förlängningen	  att	  alla	  
kommunanställda	  –	  inte	  bara	  du	  som	  webbredaktör	  –	  behöver	  
tänka	  på	  att	  skriva	  konkret,	  enkelt	  och	  överskådligt	  från	  början.	  	  
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När	  du	  publicerar	  ett	  pdf-‐dokument	  ska	  du	  helst	  sammanfatta	  
huvuddragen	  direkt	  på	  webben.	  Då	  kan	  läsaren	  själv	  välja	  
vilken	  version	  han	  eller	  hon	  vill	  läsa.	  	  

Det	  är	  dessutom	  viktigt	  att	  du	  döper	  dokumentet	  på	  ett	  logiskt	  
sätt,	  så	  att	  besökaren	  förstår	  vad	  det	  innehåller	  när	  han	  eller	  
hon	  laddar	  ner	  dokumentet.	  

Döp inte dokumentet så här                  

ÖP07	  UBN	  	  
	  
Kallelse	  2014-‐11-‐22	  

Utan döp det så här 

Översiktsplan	  för	  Ale	  kommun	  	  
	  
Utbildningsnämnden	  –	  kallelse	  till	  sammanträde	  den	  11	  	  
november	  2014	  

Undvik att avstava 
När	  du	  skriver	  för	  webben	  bör	  du	  undvika	  att	  avstava	  ord.	  
Skälet	  är	  att	  du	  aldrig	  kan	  veta	  vilka	  skärminställningar	  läsaren	  
använder,	  eller	  ens	  vilken	  enhet	  –	  dator,	  läsplatta	  eller	  
mobiltelefon	  –	  texten	  visas	  på.	  Dels	  riskerar	  avstavningen	  att	  
hamna	  på	  fel	  ställe,	  dels	  vet	  du	  inte	  om	  den	  faktiskt	  behövs.	  	  
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Ge texten en  
överskådlig struktur 

En	  text	  som	  ska	  fungera	  för	  läsning	  på	  skärm	  ställer	  delvis	  
andra	  krav	  på	  dig	  som	  skribent	  än	  en	  papperstext.	  
Skärmläsning	  är	  mer	  tröttsamt	  för	  ögat,	  och	  vi	  har	  i	  regel	  ett	  
otåligt	  beteende	  när	  vi	  surfar	  på	  nätet.	  Vi	  skumläser,	  skrollar	  
och	  hoppar	  snabbt	  mellan	  olika	  text-‐	  och	  bildelement.	  

Du	  har	  inte	  mer	  än	  3–4	  sekunder	  på	  dig	  att	  fånga	  din	  läsare	  
innan	  han	  eller	  hon	  klickar	  sig	  vidare.	  Därför	  måste	  texterna	  på	  
ale.se	  fungera	  för	  skumläsning	  och	  ha	  en	  tydlig	  struktur	  som	  är	  
lätt	  att	  överblicka.	  	  

Skriv det viktigaste först 
Den	  som	  söker	  information	  på	  kommunens	  webbplats	  har	  ofta	  
bråttom	  och	  läser	  sällan	  en	  sida	  från	  början	  till	  slut.	  Därför	  ska	  
den	  information	  som	  är	  viktigast	  för	  läsaren	  stå	  först	  i	  texten,	  
gärna	  redan	  i	  första	  meningen.	  	  

Rangordna	  informationen	  i	  ”fallande	  viktighetsordning”	  genom	  
att	  först	  besvara	  troliga	  frågor	  som	  läsaren	  har,	  och	  sist	  av	  allt	  
redogöra	  för	  till	  exempel	  bakgrund,	  eventuella	  undantag	  eller	  
organisatoriska	  detaljer.	  

Samma	  princip	  gäller	  för	  varje	  nytt	  stycke:	  huvudbudskapet	  
först	  och	  detaljer	  och	  bakgrund	  i	  slutet.	  
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Ingressen ska sammanfatta och vägleda 
Ingressen	  är	  det	  korta	  stycke	  i	  större	  punktstorlek	  än	  
brödtexten,	  som	  följer	  direkt	  efter	  sidans	  huvudrubrik.	  
Ingressens	  uppgift	  är	  att	  berätta	  om	  sidans	  innehåll	  så	  	  
att	  läsaren	  vet	  om	  han	  eller	  hon	  har	  kommit	  rätt.	  Precis	  	  
som	  i	  en	  tidningsartikel	  får	  ingressen	  gärna	  besvara	  frågor	  	  
som	  vem?,	  var?,	  hur?,	  när?	  och	  varför?.	  	  

En	  lyckad	  ingress	  kan	  liknas	  vid	  en	  motorväg	  in	  i	  texten;	  	  
den	  har	  ett	  konkret,	  okomplicerat	  språk	  utan	  svåra	  ord	  och	  
fackuttryck	  och	  innehåller	  nyckelord	  från	  texten.	  	  

Tänk	  på	  att	  hålla	  ingressen	  kort	  –	  helst	  inte	  längre	  än	  35	  ord.	  

Skriv berättande rubriker 
Rubrikens	  funktion	  är	  att	  upplysa	  om	  innehållet	  i	  en	  text,	  visa	  
hur	  texten	  är	  disponerad	  och	  ge	  läsaren	  överblick.	  	  

Varje	  sida	  på	  webbplatsen	  ska	  ha	  en	  tydlig	  och	  relevant	  
huvudrubrik	  som	  anger	  sidans	  huvudtema.	  Huvudrubriken	  bör	  
dessutom	  kompletteras	  med	  informativa	  mellanrubriker	  som	  
hjälper	  läsaren	  att	  snabbt	  skanna	  av	  sidan	  och	  plocka	  ut	  den	  
information	  han	  eller	  hon	  söker.	  	  

När	  du	  skriver	  en	  mellanrubrik	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  inte	  
vilseleder	  läsaren	  genom	  att	  vara	  för	  snäv	  eller	  utlova	  mer	  än	  
vad	  som	  faktiskt	  står	  i	  stycket.	  För	  att	  vara	  säker	  på	  att	  sidans	  
mellanrubriker	  håller	  vad	  de	  lovar,	  bör	  du	  skriva	  texten	  först	  
och	  sedan	  sätta	  ut	  passande	  mellanrubriker	  till	  varje	  stycke.	  	  
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Ett	  bra	  knep	  när	  du	  ska	  skriva	  en	  mellanrubrik	  är	  att	  formulera	  
den	  som	  en	  fråga,	  en	  uppmaning	  eller	  ett	  påstående.	  På	  så	  vis	  
tvingas	  du	  använda	  verb,	  och	  därmed	  tala	  om	  vad	  som	  händer	  i	  
texten.	  	  	  

Så här kan du bygga ut mellanrubriken 

Beslut	  	   	   	   När	  får	  jag	  mitt	  beslut?	  

Ansökan	  	   	   Ansök	  senast	  1	  mars	  

Expansiv	  kommun	   	   Ale	  kommun	  växer	  

Skriv luftigt 
För	  att	  en	  text	  ska	  vara	  lätt	  att	  läsa	  och	  se	  inbjudande	  ut	  
behövs	  luft	  –	  både	  omkring	  och	  i	  själva	  texten.	  En	  kompakt	  text	  
fungerar	  dåligt	  för	  skumläsning	  och	  är	  tröttsam	  för	  ögat.	  
Samtidigt	  har	  läsaren	  ingen	  möjlighet	  att	  orientera	  sig	  i	  texten	  
utan	  tvingas	  läsa	  allt	  för	  att	  inte	  missa	  något	  väsentligt.	  	  

Dela	  in	  texten	  i	  korta	  stycken	  enligt	  tumregeln	  en	  tankegång	  
per	  stycke	  –	  gärna	  med	  passande	  mellanrubriker	  –	  så	  blir	  
texten	  lätt	  att	  överblicka	  och	  navigera	  i.	  	  

Skapa flyt i texten 
För	  att	  läsaren	  ska	  kunna	  hänga	  med	  i	  texten	  måste	  det	  finnas	  
en	  röd	  tråd	  som	  är	  tydlig	  och	  enkel	  att	  följa.	  Du	  som	  skribent	  
kan	  underlätta	  för	  läsaren	  genom	  att	  använda	  många	  så	  
kallade	  sambandsord	  som	  knyter	  ihop	  meningar	  och	  stycken	  
logiskt.	  	  

Se	  exempel	  på	  nästa	  sida.	  
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Exempel på ord som binder samman 

Tillägg:	  	  	   	   också,	  dessutom,	  såväl…	  som	  
Tid:	   	   först,	  nu,	  sedan,	  medan,	  innan	  
Jämförelse:	   liksom,	  på	  samma	  sätt	  som	  
Motsats:	  	   däremot,	  trots	  att,	  även	  om	  
Orsak:	   	   därför,	  eftersom,	  det	  beror	  på	  att	  
Slutsats:	  	   alltså,	  därför,	  så	  att	  

Se till att syftningen är tydlig 
När	  du	  hänvisar	  till	  något	  som	  nämnts	  tidigare	  i	  texten	  måste	  
det	  framgå	  tydligt	  vad	  du	  syftar	  på.	  Läsaren	  ska	  inte	  behöva	  
hålla	  all	  information	  i	  huvudet	  från	  början	  till	  slut.	  Därför	  är	  det	  
bra	  att	  upprepa	  eller	  sammanfatta	  informationen	  kort	  för	  
läsaren	  i	  samband	  med	  en	  tillbakasyftning.	  	  

Skriv inte så här 

På	  grund	  av	  ovan	  nämnda	  utveckling	  har	  kommunen	  inlett…	  	  

Skriv hellre så här 

På	  grund	  av	  de	  försämrade	  resultaten	  i	  grundskolan	  har	  
kommunen	  inlett…	  
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Använd gärna punktlistor 
En	  punktlista	  fungerar	  som	  en	  hållpunkt	  för	  ögat	  och	  är	  ett	  bra	  
sätt	  att	  ge	  läsaren	  överblick.	  	  

Gör	  gärna	  en	  punktuppställning	  för	  att	  

• framhäva	  viktig	  information	  	  

• förklara	  och	  reda	  ut	  komplicerade	  förhållanden	  	  

• dela	  upp	  en	  lång	  mening	  som	  till	  exempel	  innehåller	  
uppräkningar.	  	  

I	  Myndigheternas	  skrivregler	  kan	  du	  se	  hur	  du	  ställer	  upp	  
punktlistor	  på	  rätt	  sätt.	  	  

Så här länkar du 
Länkar	  kan	  placeras	  på	  platsen	  Relaterad	  information	  i	  
högerspalten	  på	  sidan,	  fristående	  efter	  texten	  eller	  i	  den	  
löpande	  texten.	  Eftersom	  alla	  hänvisningar	  som	  dyker	  upp	  i	  
texten	  stör	  läsningen	  i	  någon	  mån,	  är	  det	  första	  eller	  andra	  
alternativet	  ofta	  att	  föredra.	  	  

Det	  måste	  tydligt	  framgå	  av	  länktexten	  vart	  läsaren	  kommer	  
om	  han	  eller	  hon	  klickar	  på	  länken.	  Undvik	  därför	  intetsägande	  
länktexter	  av	  typen	  Klicka	  här	  och	  Läs	  mer.	  	  

Exempel på tydliga länktexter 

Information	  om	  priser	  för	  slamsugning	  

	  
Hälsoatlas	  2013	  för	  Ale	  kommun	  	  
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Meningar och ord – gör så här 

Det	  vi	  skriver	  på	  ale.se	  ska	  vara	  lätt	  att	  förstå,	  oavsett	  läsarens	  
förkunskaper	  och	  individuella	  förutsättningar.	  Det	  kräver	  att	  
språket	  på	  webbplatsen	  –	  utöver	  korrekt	  –	  är	  konkret,	  enkelt	  
och	  lagom	  vardagligt.	  	  

Använd en naturlig ordföljd 
En	  enkel	  meningsbyggnad	  med	  naturlig	  ordföljd	  underlättar	  	  
för	  din	  läsare	  att	  snabbt	  förstå	  innehållet.	  Fundera	  på	  hur	  du	  
spontant	  uttrycker	  dig	  i	  tal,	  och	  var	  sparsam	  med	  mer	  
invecklade	  skriftspråkliga	  drag	  så	  som	  inskjutna	  bisatser	  	  
som	  bryter	  upp	  meningarna.	  	  

Skriv inte så här 

Nämnden	  har,	  trots	  att	  protester	  inkommit	  från	  flera	  håll,	  beslutat	  
att	  inte	  inleda	  någon	  utredning.	  

Den	  i	  rapporten	  nämnda	  utredningen	  visar	  att…	  

	  

Skriv hellre så här 

Nämnden	  har	  beslutat	  att	  inte	  inleda	  någon	  utredning,	  trots	  att	  
protester	  inkommit	  från	  flera	  håll.	  	  

Utredningen	  som	  nämns	  i	  rapporten	  visar	  att…	  
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Variera meningarnas längd 
Din	  text	  blir	  lättare	  att	  läsa	  om	  du	  växlar	  mellan	  korta	  och	  lite	  
längre	  meningar.	  Man	  brukar	  säga	  att	  en	  mening	  helst	  inte	  ska	  
vara	  längre	  än	  25	  ord,	  men	  så	  länge	  meningsbyggnaden	  är	  rak	  
och	  okomplicerad	  har	  den	  exakta	  meningslängden	  mindre	  
betydelse.	  	  

Tänk	  dock	  på	  att	  inte	  samla	  för	  mycket	  eller	  för	  spretig	  
information	  i	  samma	  mening.	  Dela	  istället	  upp	  informationen	  
enligt	  principen	  en	  tanke	  –	  en	  mening.	  

Se upp med långa inledningar 
När	  vi	  läser	  vill	  hjärnan	  snabbt	  ha	  reda	  på	  vad	  som	  händer	  i	  
meningen	  och	  söker	  därför	  efter	  meningens	  huvudverb.	  	  
Om	  huvudverbet	  kommer	  sent	  belastas	  korttidsminnet	  	  
mer	  och	  meningen	  blir	  svårare	  att	  läsa.	  Därför	  bör	  du	  inleda	  
meningen	  med	  det	  viktiga,	  det	  vill	  säga	  huvudpoängen.	  Den	  
underordnade	  informationen	  lägger	  du	  sist,	  eller	  som	  en	  egen	  
mening.	  

Var	  extra	  uppmärksam	  på	  meningar	  som	  inleds	  med	  mot	  
bakgrund	  av,	  med	  hänsyn	  till,	  i	  enlighet	  med	  och	  så	  vidare,	  
eftersom	  sådana	  inledningar	  tenderar	  att	  bli	  långa.	  	  

Se	  exempel	  på	  nästa	  sida.	  
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Skriv inte så här 

Med	  utgångspunkt	  från	  de	  goda	  erfarenheter	  som	  Göteborgs	  Stad	  
har	  genom	  sitt	  arbete	  med	  Fairtrade	  City	  föreslår	  sektorn	  att	  Ale	  
kommun	  arbetar	  för	  att	  bli	  diplomerade	  som	  Fairtrade	  City.	  

Skriv hellre så här 

Sektorn	  föreslår	  att	  Ale	  kommun	  arbetar	  för	  att	  bli	  diplomerade	  
som	  Fairtrade	  City,	  med	  utgångspunkt	  från	  de	  goda	  erfarenheter	  
som	  Göteborgs	  Stad	  har	  genom	  sitt	  arbete	  med	  Fairtrade	  City.	  

Skriv aktivt – tala om vem som gör vad 
Om	  du	  använder	  många	  så	  kallade	  passiva	  verb	  (verb	  som	  
slutar	  på	  s,	  till	  exempel	  avses)	  blir	  din	  text	  abstrakt	  och	  
informationen	  svår	  att	  greppa.	  Gör	  texten	  mer	  konkret	  och	  lätt	  
att	  förstå	  genom	  att	  välja	  aktiva	  verb	  och	  tala	  om	  för	  läsaren	  
vem	  som	  gör	  vad.	  
 
Skriv inte så här   

Tjänsten	  nås	  via	  ale.se	   	   	  

Elevens	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  utreds	   	   	  

	  
Skriv hellre så här 

Du	  når	  tjänsten	  via	  ale.se	  

Skolan	  utreder	  elevens	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  
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Detta	  betyder	  inte	  att	  det	  är	  förbjudet	  att	  använda	  passiva	  
verb	  –	  det	  finns	  tvärtom	  tillfällen	  då	  det	  faller	  sig	  mest	  
naturligt.	  Det	  viktiga	  är	  att	  du	  inte	  ”gömmer	  människorna”	  i	  
texten	  i	  onödan	  genom	  att	  skriva	  i	  passiv	  form	  där	  det	  inte	  
behövs.	  	  

Var konkret – säg vad du menar 
Välj	  hellre	  konkreta	  ord	  än	  abstrakta.	  Med	  konkreta	  ord	  
tvingas	  du	  tala	  om	  vad	  du	  syftar	  på,	  och	  resonemanget	  blir	  
lättare	  att	  förstå	  om	  läsaren	  kan	  se	  det	  framför	  sig	  –	  som	  en	  
bild.	  

Skriv inte så här   Skriv hellre så här 

Kommunikationer	   	   	   Bussar	  och	  pendeltåg	  

Hälsofrämjande	  åtgärder	   	   Gratis	  gymkort	  till	  alla
	   	   	   	   anställda	  

Skriv inte så här                        

Förskoleverksamheten	  är	  lokalmässigt	  integrerad	  	  
med	  grundskolan.	  	  

Kommunen	  kommer	  att	  uppföra	  en	  vegetationsskärm	  mellan	  
bostadsområdet	  och	  motorleden.	   	  

Skriv hellre så här 

Förskolan	  håller	  till	  i	  samma	  hus	  som	  grundskolan.	  

Kommunen	  kommer	  att	  plantera	  träd	  och	  buskar	  mellan	  
bostadsområdet	  och	  motorleden.	  
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Var konsekvent  
Det	  blir	  lättare	  för	  läsaren	  att	  hänga	  med	  om	  du	  använder	  
samma	  ord	  för	  samma	  sak	  genom	  hela	  texten.	  Bestäm	  –	  
tillsammans	  med	  dina	  kollegor	  –	  vilket	  ord	  som	  gäller	  för	  en	  
viss	  företeelse	  eller	  verksamhet,	  och	  använd	  sedan	  det	  ordet	  
konsekvent.	  	  

Välj enkla och vardagliga ord 
Dina	  ordval	  påverkar	  inte	  bara	  textens	  stilnivå,	  utan	  också	  dess	  
begriplighet.	  När	  du	  skriver	  klarspråk	  bör	  du	  välja	  ord	  som	  
ligger	  så	  nära	  allmänspråket	  som	  möjligt,	  istället	  för	  svåra	  och	  
ålderdomliga	  ord	  som	  förknippas	  med	  ett	  byråkratiskt	  
myndighetsspråk.	  Kort	  sagt:	  skriv	  som	  folk	  pratar.	  	  

Skriv inte så här 

Tillägget	  utgår	  ej	  till	  elev	  som	  erhåller	  reseersättning/busskort	  för	  
dagliga	  resor	  mellan	  hem	  och	  skola.	  

I	  Ale	  finns	  fem	  förskolor	  som	  drivs	  i	  enskild	  regi.	  	  

Skriv hellre så här 

Du	  kan	  inte	  få	  tillägget	  om	  du	  samtidigt	  får	  reseersättning	  eller	  
busskort	  för	  dagliga	  resor	  mellan	  hem	  och	  skola.	  

I	  Ale	  finns	  fem	  privata	  förskolor.	  
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Förklara fackord 
Även	  om	  ett	  visst	  begrepp	  har	  en	  självklar	  betydelse	  för	  dig	  och	  
dina	  kollegor	  kan	  du	  aldrig	  räkna	  med	  att	  läsaren	  har	  samma	  
inblick	  i	  verksamheten	  som	  ni	  har.	  Var	  därför	  noga	  med	  att	  
förklara	  termer	  och	  fackord	  första	  gången	  du	  använder	  dem	  	  
i	  texten.	  

Om	  det	  finns	  en	  enklare	  motsvarighet	  till	  fackordet	  som	  
allmänheten	  använder,	  kan	  du	  skriva	  det	  inom	  parentes.	  Ett	  
förklarande	  inskott	  eller	  en	  tilläggsmening	  efter	  ordet	  fungerar	  
också	  bra.	  

Exempel 

Slammet	  hamnar	  för	  det	  mesta	  på	  deponi	  (soptipp)	  istället	  för	  på	  
exempelvis	  åkermark.	  

Fastighetsägaren	  ansvarar	  själv	  för	  att	  ta	  hand	  om	  dagvatten,	  det	  
vill	  säga	  regn-‐	  och	  smältvatten,	  på	  tomten.	  

Förläng inte ord i onödan 
Korta	  ord	  är	  lättare	  att	  läsa	  och	  förstå	  än	  långa	  och	  
sammansatta	  ord.	  I	  offentliga	  texter	  är	  det	  dessvärre	  vanligt	  
att	  man	  förlänger	  huvudorden	  med	  innehållstomma	  extraord	  –	  
så	  kallade	  skrytfenor	  –	  i	  tron	  att	  det	  ger	  större	  tyngd	  åt	  texten.	  
Den	  verkligen	  effekten	  är	  att	  texten	  blir	  krångligare,	  så	  försök	  
att	  undvika	  detta.	  	  

Se	  exempel	  på	  nästa	  sida.	  
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Skriv inte så här   Skriv hellre så här 

Tillskapa	  	  	  	   	   	   Skapa	  

Utbildningsaktivitet	   	   Utbildning	  	  

Utvecklingsprocess	  	   	   Utveckling	  

Många	  verb	  kan	  –	  utan	  betydelseskillnad	  –	  både	  skrivas	  ihop	  
och	  skrivas	  isär.	  Texten	  blir	  ofta	  ledigare	  och	  enklare	  att	  läsa	  
om	  du	  skriver	  isär	  verbet.	  	  

Skriv inte så här   Skriv hellre så här 

Tillse	   	   	   	   Se	  till	  

Mottaga	  	   	   	   Ta	  emot	  

Iordningsställa	   	   	   Ställa	  i	  ordning	  

Välj korta prepositioner 
Långa	  prepositioner	  förekommer	  ofta	  i	  offentliga	  texter,	  	  
men	  du	  underlättar	  för	  läsaren	  genom	  att	  välja	  de	  korta	  
motsvarigheterna.	  	  

Skriv inte så här   Skriv hellre så här 

avseende,	  rörande,	  gällande,	  	  	   om,	  på,	  till,	  av,	  för	  
beträffande,	  angående	  
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Låt verben vara verb 
En	  text	  med	  många	  verb	  är	  lättare	  att	  läsa	  än	  en	  text	  med	  
många	  substantiv.	  I	  offentliga	  texter	  är	  det	  dock	  vanligt	  att	  	  
man	  substantiverar	  verben	  (gör	  om	  dem	  till	  substantiv)	  och	  
samtidigt	  förlänger	  texten	  eftersom	  man	  tvingas	  lägga	  till	  ett	  
annat,	  onödigt	  verb.	  Fenomenet	  brukar	  skämtsamt	  kallas	  för	  
substantivsjukan.	  	  

Gör	  din	  läsare	  en	  tjänst	  genom	  att	  låta	  verben	  i	  texten	  få	  	  
vara	  verb.	  	  

Skriv inte så här   Skriv hellre så här 

vidta	  en	  åtgärd	   	   	   åtgärda	  

göra	  en	  översyn	   	   	   se	  över	  

Undvik att förkorta 
Man	  kan	  tro	  att	  förkortningar	  sparar	  tid,	  men	  i	  själva	  verket	  
försvårar	  de	  för	  läsaren.	  Även	  vanliga	  förkortningar	  (t.ex.,	  	  
p.g.a.,	  m.m.)	  stoppar	  upp	  rytmen	  i	  läsningen	  eftersom	  blicken	  
”fastnar”	  på	  dem	  och	  hjärnan	  tvingas	  omtolka	  dem	  till	  
fullständiga	  uttryck.	  	  

På	  ale.se	  ska	  du	  som	  regel	  undvika	  att	  förkorta.	  Ett	  undantag	  	  
är	  vedertagna	  och	  allmänt	  kända	  förkortningar	  på	  företag,	  
myndigheter	  och	  liknande,	  till	  exempel	  ABF,	  EU,	  FN	  och	  Nato.	  

Om	  du	  måste	  upprepa	  ett	  långt	  namn	  eller	  ord	  många	  gånger	  	  
i	  texten	  är	  det	  ibland	  motiverat	  att	  förkorta.	  Det	  förutsätter	  
dock	  att	  du	  skriver	  ut	  vad	  förkortningen	  står	  för,	  till	  exempel	  
Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap	  (MSB)	  eller	  
HBTQ-‐personer	  (homosexuella,	  bisexuella,	  trans-‐	  och	  
queerpersoner).
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Några korta tips och skrivregler 

I	  det	  här	  avsnittet	  hittar	  du	  ett	  urval	  av	  tips	  och	  skrivregler	  som	  
särskilt	  berör	  dig	  som	  skriver	  i	  Ale	  kommun.	  När	  det	  gäller	  övriga	  
skrivregler	  rättar	  vi	  oss	  efter	  vad	  som	  står	  i	  Svenska	  skrivregler	  och	  
Myndigheternas	  skrivregler.	  

Skriv ska, inte skall 
Ska	  är	  i	  dag	  vanligare	  än	  skall	  och	  ses	  numera	  som	  normalformen	  
(sedan	  2007	  även	  i	  lagar	  och	  förordningar).	  På	  ale.se	  använder	  vi	  
konsekvent	  formen	  ska.	  

De, dem eller dom? 
När	  du	  skriver	  på	  ale.se	  ska	  du	  använda	  de	  och	  dem,	  inte	  dom.	  Är	  
du	  osäker	  på	  skillnaden	  mellan	  orden	  kan	  du	  prova	  att	  tillfälligt	  
byta	  ut	  de	  mot	  jag	  eller	  vi,	  och	  dem	  mot	  mig	  eller	  oss,	  i	  meningen	  
du	  skriver.	  Om	  jag	  eller	  vi	  passar	  bäst	  ska	  du	  använda	  de	  
(subjektformen).	  Om	  mig	  eller	  oss	  fungerar	  ska	  det	  vara	  dem	  
(objektformen).	  	  

Dom	  ger	  en	  talspråklig	  prägel	  åt	  texten	  och	  hör	  framför	  allt	  
hemma	  i	  vardagligt,	  privat	  skriftspråk.	  

Använd inte man i onödan 
Tänk	  på	  att	  inte	  överanvända	  det	  vaga	  och	  allmänna	  pronomenet	  
man.	  Om	  du	  vet	  vem	  det	  är	  som	  gör	  något	  är	  det	  bättre	  att	  tala	  
om	  det	  för	  läsaren.	  	  

Se	  exempel	  på	  nästa	  sida.	  
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Skriv inte så här    Skriv hellre så här 

Man	  utreder	  möjligheten	  att…	   Valnämnden	  utreder	  
	   	   	   	   möjligheten	  att…	  

Ibland	  kan	  det	  dock	  fungera	  bra	  att	  skriva	  man,	  till	  exempel	  för	  att	  
undvika	  en	  formulering	  med	  ett	  passivt	  verb	  (det	  vill	  säga	  ett	  verb	  
som	  slutar	  på	  s).	  	  

Skriv inte så här    Skriv hellre så här 

Slutsatsen	  var	  att	  en	  praktisk	  	  	   Slutsatsen	  var	  att	  man	  i	  första	  	  
lösning	  borde	  sökas	  i	  första	  hand.	  	   hand	  borde	  söka	  en	  praktisk	  
	   	   	   	   lösning.	  

Ord som rör datorer och it 
När	  du	  syftar	  på	  en	  samling	  webbsidor	  som	  tillhör	  en	  organisation,	  
en	  myndighet,	  ett	  företag	  eller	  liknande,	  använder	  du	  ordet	  
webbplats,	  inte	  hemsida.	  Webb	  stavas	  med	  två	  b	  på	  svenska.	  	  

För	  elektronisk	  post	  använder	  vi	  i	  första	  hand	  ordet	  e-‐post	  (som	  
verb	  e-‐posta)	  på	  ale.se.	  Ordet	  mejl	  (som	  verb	  mejla)	  går	  bra	  att	  
använda	  i	  mindre	  formella	  texter,	  men	  då	  med	  svensk	  stavning.	  
Använd	  inte	  den	  engelska	  formen	  mail.	  	  
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Datum och klockslag 
I	  löpande	  text	  skriver	  du	  datum	  enligt	  mönstret	  18	  maj	  2015.	  	  

I	  brevhuvuden	  (som	  till	  exempel	  finns	  i	  dokumenten	  på	  ale.se)	  och	  
liknande	  skrivs	  datum	  med	  bindestreck:	  2015-‐05-‐18.	  Skriv	  alltid	  
årtalet	  med	  fyra	  siffror	  för	  att	  undvika	  oklarheter.	  

Använd	  inte	  veckonummer	  som	  tidsangivelse	  (till	  exempel	  
vecka	  19).	  Om	  något	  äger	  rum	  första	  veckan	  i	  maj,	  så	  skriv	  just	  så,	  
eller	  ange	  datum.	  

Svensk	  standard	  för	  klockslag	  är	  klockan	  14.35	  –	  alltså	  med	  punkt,	  
inte	  kolon.	  	  

Undvik	  att	  använda	  uttryck	  som	  i	  dag,	  i	  går	  eller	  nästa	  vecka.	  
Använder	  du	  sådana	  uttryck,	  blir	  din	  text	  snabbt	  inaktuell	  vilket	  
påverkar	  trovärdigheten	  negativt.	  Skriv	  i	  stället	  ut	  datum.	  

Siffror och belopp 
Om	  det	  är	  sifferuppgifterna	  som	  är	  det	  väsentliga	  i	  samman-‐
hanget,	  till	  exempel	  i	  tabeller	  och	  vid	  statistiska	  uppgifter,	  ska	  	  
du	  använda	  siffror.	  	  

I	  löpande	  text	  använder	  du	  bokstäver	  för	  låga	  tal	  (till	  och	  	  
med	  tolv)	  och	  för	  höga	  runda	  tal	  (en	  miljon,	  en	  miljard),	  när	  
sifferuppgifterna	  inte	  är	  det	  viktiga	  i	  texten.	  Du	  bör	  dock	  	  
undvika	  att	  blanda	  siffror	  och	  bokstäver	  i	  samma	  stycke.	  

Belopp	  skrivs	  i	  regel	  med	  siffror,	  så	  länge	  som	  man	  inte	  räknar	  i	  
tusen,	  miljoner	  eller	  miljarder	  kronor.	  	  
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Förkortningar	  används	  endast	  i	  tabeller	  och	  diagram	  och	  då	  enligt	  
logiken	  tkr	  (tusen),	  mnkr	  (miljoner)	  och	  mdkr	  (miljarder).	  Tänk	  
även	  på	  att	  skriva	  ut	  ordet	  kronor	  i	  löpande	  text,	  och	  inte	  skriva	  kr.	  

Paragraf- och procenttecken 
När	  man	  hänvisar	  till	  lagtext	  brukar	  siffran	  stå	  före	  paragraf-‐
tecknet:	  4	  §.	  Du	  behöver	  inte	  ha	  dubbla	  paragraftecken	  när	  du	  
hänvisar	  till	  flera	  paragrafer.	  Paragraftecken	  används	  dock	  bara	  
tillsammans	  med	  siffror,	  annars	  skriver	  du	  ut	  ordet	  paragraf:	  	  
sista	  paragrafen.	  

I	  löpande	  text	  skriver	  du	  ut	  ordet	  procent.	  I	  tabeller	  och	  diagram	  
kan	  procenttecknet	  användas,	  men	  då	  ska	  det	  vara	  mellanrum	  
mellan	  siffran	  och	  tecknet:	  12	  %.	  

Stor och liten bokstav  
Ordet	  kommun	  i	  Ale	  kommun	  skrivs	  med	  litet	  k.	  	  

Sammansättningar	  som	  inleds	  med	  geografiska	  egennamn,	  till	  
exempel	  Alebo	  och	  Göteborgspendlare,	  ska	  ha	  stor	  
begynnelsebokstav.	  	  

Namn	  på	  centrala	  verk	  och	  myndigheter	  som	  har	  hela	  landet	  som	  
sitt	  verksamhetsområde	  skrivs	  med	  stor	  begynnelsebokstav	  
(Försäkringskassan,	  Datainspektionen,	  Regeringskansliet).	  

Förvaltningar,	  nämnder	  och	  liknande	  skrivs	  däremot	  med	  liten	  
begynnelsebokstav	  (sektor	  kommunstyrelsen,	  
samhällsbyggnadsnämnden).	  	  
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I	  namn	  som	  består	  av	  flera	  ord	  ska	  normalt	  bara	  det	  första	  ordet	  
ha	  stor	  begynnelsebokstav,	  till	  exempel	  Göta	  älv.	  	  

Namn	  på	  partier	  skrivs	  med	  stor	  begynnelsebokstav:	  Centern,	  
Socialdemokraterna,	  Moderaterna.	  Även	  förkortningar	  för	  
partinamnen	  och	  namnen	  på	  ungdomsförbunden	  skrivs	  med	  stor	  
bokstav:	  FI,	  M,	  SSU.	  Det	  gäller	  även	  när	  de	  står	  inom	  parentes	  
efter	  till	  exempel	  en	  ledamots	  namn:	  Förnamn	  Efternamn	  (C).	  

Lagar	  skrivs	  med	  liten	  begynnelsebokstav,	  till	  exempel	  språklagen	  
och	  förvaltningslagen.	  	  

Markeringar och hänvisningar 
Kursiv	  stil	  gör	  texten	  mer	  svårläst	  och	  bör	  undvikas	  annat	  än	  för	  
markering	  av	  enstaka	  ord.	  Fetstil	  fungerar	  bättre	  på	  webben,	  men	  
även	  det	  bör	  användas	  mycket	  sparsamt.	  	  	  

Att	  markera	  text	  med	  hjälp	  av	  understrykning	  är	  förbjudet	  på	  
webben,	  eftersom	  risken	  är	  stor	  att	  markeringen	  misstas	  för	  en	  
länk.	  

Undvik	  att	  göra	  hänvisningar	  i	  texten	  i	  stil	  med	  Vilka	  nämnderna	  
är	  ser	  du	  i	  menyn	  till	  vänster.	  Anledningen	  är	  att	  sådana	  
hänvisningar	  kan	  bli	  fel	  beroende	  på	  om	  läsaren	  sitter	  vid	  en	  
dator,	  en	  mobiltelefon	  eller	  en	  läsplatta.	  	  	  
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Korrekta texter är mer trovärdiga 

När	  du	  skrivit	  färdigt	  din	  text	  återstår	  ett	  viktigt	  steg	  innan	  du	  kan	  
publicera	  den	  på	  webbplatsen,	  nämligen	  korrekturläsningen.	  
Forskning	  visar	  att	  även	  små	  språkfel	  och	  slarvfel	  i	  en	  text	  ”smittar	  
av	  sig”	  på	  textens	  innehåll,	  så	  att	  läsaren	  uppfattar	  det	  som	  
mindre	  trovärdigt.	  Vi	  har	  med	  andra	  ord	  allt	  att	  vinna	  på	  noggrann	  
kontroll	  av	  våra	  texter.	  	  

Använd stavningskontrollen 
Ett	  enkelt	  sätt	  att	  upptäcka	  rena	  slarvfel	  i	  texten	  är	  att	  använda	  
stavningskontrollen	  i	  Word	  (eller	  det	  program	  du	  arbetar	  med).	  
Du	  kan	  dock	  inte	  lita	  blint	  på	  kontrollen	  utan	  måste	  komplettera	  
med	  manuell	  korrekturläsning.	  Stavningskontrollen	  kan	  nämligen	  
inte	  upptäcka	  alla	  sorters	  fel	  (det	  gäller	  till	  exempel	  särskrivning	  
av	  sammansatta	  ord).	  	  

När	  du	  skriver	  en	  text	  direkt	  i	  webbverktyget	  kan	  du	  inte	  använda	  
någon	  stavningskontroll.	  Då	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  du	  korrektur-‐
läser	  texten	  eller	  ber	  någon	  kollega	  att	  hjälpa	  dig	  med	  det.	  

Ta hjälp av handböcker 
Är	  du	  det	  minsta	  osäker	  på	  hur	  det	  ska	  vara	  –	  ta	  hjälp	  av	  
skrivreglerna	  (se	  avsnittet	  Mer	  hjälp	  i	  skrivandet).	  Såväl	  Svenska	  
skrivregler	  som	  Myndigheternas	  skrivregler	  ger	  tydlig	  vägledning	  
när	  det	  gäller	  allt	  från	  korrekt	  utformning	  av	  punktlistor	  till	  bruk	  
av	  olika	  skiljetecken.	  	  

För	  att	  kontrollera	  hur	  ett	  ord	  stavas	  eller	  böjs,	  använd	  Svenska	  
Akademiens	  ordlista	  (SAOL).	  	  
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Läs varandras texter 
Som	  skribent	  blir	  du	  lätt	  blind	  för	  fel	  och	  oklarheter	  i	  texten	  som	  
andra	  läsare	  upptäcker	  direkt.	  Det	  mest	  effektiva	  sättet	  att	  
kontrollera	  texten	  är	  därför	  att	  låta	  någon	  annan	  läsa	  och	  
kommentera	  den.	  	  

Ta	  hjälp	  av	  dina	  kollegor,	  eller	  allra	  helst	  någon	  utomstående	  som	  
inte	  är	  insatt	  i	  ämnet	  du	  skriver	  om.	  Be	  personen	  att	  inte	  bara	  titta	  
efter	  språkfel,	  utan	  även	  säga	  något	  om	  textens	  innehåll,	  
begriplighet	  och	  röda	  tråd	  (eller	  avsaknad	  därav).	  	  
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Mer hjälp i skrivandet 

Här	  hittar	  du	  exempel	  på	  handböcker	  och	  andra	  praktiska	  resurser	  
som	  ger	  vägledning	  när	  det	  gäller	  skrivande	  och	  klarspråk.	  Alla	  
handböcker,	  förutom	  Svenska	  skrivregler	  och	  Svenska	  Akademiens	  
ordlista,	  finns	  som	  pdf-‐dokument.	  

• Svenska	  skrivregler	  utgiven	  av	  Språkrådet	  (2008).	  En	  
omfattande	  och	  heltäckande	  skrivregelsamling. 

• Myndigheternas	  skrivregler	  utgiven	  av	  Språkrådet,	  	  
(2014).	  En	  anpassad	  skrivregelsamling	  för	  skribenter	  i	  	  
offentlig	  verksamhet.	  	  

• Svenska	  Akademiens	  ordlista	  (SAOL)	  utgiven	  av	  Svenska	  
Akademien	  (2006).	  Norm	  för	  svensk	  stavning	  och	  ordböjning	  
(finns	  även	  på	  nätet	  och	  som	  app	  till	  mobilen). 

• Svarta	  listan	  –	  ord	  och	  fraser	  som	  kan	  ersättas	  i	  
författningsspråk	  utgiven	  av	  Statsrådsberedningen,	  
Justitiedepartementet	  (2011).	  Lista	  över	  ord	  som	  ger	  ett	  stelt,	  
kanslispråkligt	  intryck,	  med	  förslag	  på	  ord	  att	  använda	  istället.	    

• Klarspråk	  lönar	  sig	  utgiven	  av	  Språkrådet	  (2013).	  Handbok	  för	  
effektivt	  klarspråksarbete,	  illustrerad	  med	  verkliga	  exempel	  
från	  kommuner,	  landsting	  och	  myndigheter. 

• Språklagen	  i	  praktiken	  –	  riktlinjer	  för	  tillämpningen	  av	  
språklagen	  utgiven	  av	  Språkrådet	  (2011).	  Visar	  hur	  du	  som	  
arbetar	  i	  offentlig	  verksamhet	  bör	  gå	  tillväga	  för	  att	  följa	  
språklagen.	  	  

• Språkrådets	  språkrådgivning	  (sprakochfolkminnen.se/sprak).	  	  
Ställ	  dina	  språkfrågor	  till	  Språkrådets	  experter	  via	  e-‐post	  eller	  
telefon,	  eller	  sök	  bland	  frågor	  och	  svar	  i	  Frågelådan.	  	    
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Att	  skriva	  klarspråk	  –	  skrivhandledning	  för	  Ale	  kommuns	  
webbredaktörer	  är	  framtagen	  i	  december	  2014	  av	  språkkonsulten	  
Helena	  Bergerson	  och	  kommunikationskonsulten	  Nina	  Wiklander,	  
i	  ett	  samarbete	  kallat	  Mer	  begripligt.	  	  

Skrivhandledningen	  bygger	  på	  vedertagna	  principer	  för	  klarspråk	  
och	  webbskrivande	  som	  illustreras	  med	  textexempel	  hämtade	  	  
från	  webbplatsen	  ale.se.	  	  
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