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Förord
Vi lever idag i ett utpräglat textsamhälle, något de flesta av oss 
inte alls förbereddes för när vi gick i skolan. Där fick vi lära oss 
att med blyertspenna på papper skriva skoluppsatser, en gen-
re du knappast skriver i utanför skolan. I arbetslivet hade alla 
 chefer en sekreterare som skrev ut deras texter på skrivmaskin. 
Innan en text publicerades någonstans hade den gått igenom 
flera personer. När vi snabbt behövde få tag på någon ringde vi 
på telefon för att prata med personen.

Idag kommunicerar vi istället med varandra i hög utsträckning 
genom skriven text, och vi kan också publicera utan att behöva 
gå genom redaktioner, förlag eller reklambyråer. Det ger stora 
möjligheter inte minst för egenföretagare som på ett billigt sätt 
vill nå ut till sina kunder – men det innebär också att du i många 
fall missar det stöd en redaktör kan ge dig med konstruktiv kritik 
och språkgranskning.

Det är anledningen till att jag byggde en kursportal med webb-
kurser riktade till främst egenföretagare som skriver i arbetet, 
Evas skrivskola. När jag började bygga den startade jag nyhets-
brevet Skrivbrevet från Evas skrivskola (som från början hette 
Nyhetsbrevet Evas skrivskola). Tanken är att ge gratis tips till 
alla som skriver i arbetet. Eftersom jag märker att skrivtipsen är 
uppskattade av prenumeranterna har jag samlat de första årens 
nyhetsbrev i den här boken.

I boken ligger nyhetsbreven i den ordning de publicerades. Vid 
publiceringen hade varje nyhetsbrev tre notiser, men här har jag 
tagit bort de mest tidsbundna (till exempel erbjudanden på min 
webbkurs). Hyperlänkarna går bra att klicka på om du vill läsa 
mer.

Jag hoppas att du får glädje av den här samlingen. Om du inte 
redan är prenumerant på nyhetsbrevet, se till att du blir det så 
får du nya skrivtips en gång i månaden som hjälper dig att skriva 
vårdat, enkelt och begripligt i jobbet.

Eva Sahlström

Vällingby i oktober 2019

http://evasskrivskola.se
https://www.sahlstrom.info/basta-skrivtipsen/




Effektivt klarspråk
Hur skriver man sin text så effektivt att mottagarna både för-
står budskapet och agerar efter det? Jo, man tänker på att 
skriva vårdat, enkelt och begripligt.

I den svenska myndighetsvärlden har man sedan 1980-talet 
arbetat för att språket man använder ska bära fram innehållet 
effektivt och utan störningar. 2009 slog lagstiftaren fast att den 
offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig (Språk-
lagen 2009:11), något man brukar sammanfatta med begreppet 
klarspråk.

Även om man inte är offentliganställd är klarspråk ett förhåll-
ningssätt att sträva efter av tre viktiga anledningar:

1. Klarspråk är lönsamt. Missförstånd ödslar tid, skapar onödiga 
konflikter och kostar pengar.

2. Begripliga texter skapar förtroende och bygger förutsättning-
arna för en fungerande dialog.

3. Ett vårdat, enkelt och begripligt språk ökar chansen att det 
man skriver också blir läst.

Ett klassiskt exempel på hur dyrt det kan bli när man inte tän-
ker i klarspråk är när Försäkringskassan skickade ut ett obe-
gripligt brev till landets alla pensionärer årsskiftet 2002/2003. 
Pensionärerna blev oroliga, Försäkringskassan blev nedringd 
och det tog två år av omskrivningar innan brevet till sist kom ut i 
en begriplig variant. Kostnaden blev flera miljoner extra (se Bok-
tipset 1).

Ett annat exempel är byggindustrin där man i en studie 2007 
räknade ut att bristande kommunikation kostade 22 miljarder 
kronor per år. 2014 konstaterade man att samma problem var 
kvar och kostnaden beräknades då till 32 miljarder per år (arti-

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/d%C3%A5lig-kommunikation-kostar-miljarder-20078


kel i Byggindustrin).

Men hur gör man då för att skriva vårdat, enkelt och begripligt? 
Ja, i mina tre kommande nyhetsbrev tänkte jag förklara hur du 
kan tänka runt de tre begreppen och ge dig tips för ditt skrivan-
de. Så fortsätt att följa mitt nyhetsbrev!

Drunknar i mejl
I början av året skrev Dagens Nyheter en artikel om hur lärare 
och rektorer drunknar i samtal och mejl från föräldrar. Anledning-
en ansågs vara att föräldrar idag är så gnälliga. Ingen i artikeln 
funderade över att det kanske är skolans kommunikation som 
brister.

Ett sätt att minska mejlmängden till en skola skulle kunna vara 
att starta en Facebookgrupp där man kan svara på allmänna 
frågor. Webbplats, blogg och veckomejl från klasslärare är andra 
effektiva sätt att förekomma frågor – om man skriver ur föräldrar-
nas perspektiv så att budskapet når fram.

Forskning visar nämligen att perspektivet är helt avgörande för 
begripligheten. Det kommer du att få lära dig mer om i mina kom-
mande nyhetsbrev.

Boktipset 1

Klarspråk lönar sig av Anneli Hedlund.

Den här boken passar kanske bäst för den som ska lägga upp 
klarspråksarbetet på en myndighet eller en stor organisation, 
men vi andra kan få inspiration av exemplen av hur man har 

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/d%C3%A5lig-kommunikation-kostar-miljarder-20078
http://www.dn.se/sthlm/larare-och-rektorer-drunknar-i-e-post-fran-arga-foraldrar/


gjort. Här finns till exempel historien om Försäkringskassan obe-
gripliga brev som jag skrev om ovan. 

Den första upplagan från 2006 finns som gratis pdf, den an-
dra upplagan från 2013 finns bara som tryckt bok (Norstedts 
 Juridik).

Boktipset 2

Typografisk handbok av Christer Hellmark

Mitt andra boktips är Typografisk handbok (Ordfront förlag), ett 
standardverk om typografi. Den passar för dig som vill fördjupa 
dig i hur man utformar texter korrekt och läsvänligt.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/Klarsprak-lonar-sig-Klarspraks_GUB410/
http://www.nj.se/produkt/9789138326206


Vinn läsare med vårdat språk
En avgörande faktor för att din text ska bli läst är vilken ton 
du tilltalar läsaren med och vilket förtroende du inger. Tänk 
därför på att skriva vårdat.

I mitt förra nyhetsbrev, nr 1/2015, introducerade jag begreppet 
klarspråk, som sammanfattar språklagens krav på att den offent-
liga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Jag lovade i 
förra numret att förklara de tre klarspråksbegreppen och hur du 
kan tänka runt dem när du skriver, och jag börjar med begreppet 
vårdat.

Vad menas med att skriva vårdat? Ja, din text bör vara korrekt 
och faktakontrollerad. Skriver du på nätet kan du gärna lämna 
länkar till intressanta källor. Stavfel försämrar inte begripligheten 
så mycket, men stör läsningen och sänker förtroendet för dig så 
var noga med korrekturläsningen.

En viktig faktor om din text ska bli läst är vilken ton du håller. 
Många gånger är det en fördel att skriva personligt men inte 
privat. Till exempel kan du tilltala läsaren med du (som jag gör i 
det här nyhetsbrevet, istället för att använda det mer opersonliga 
man) och benämna dig själv som jag, eller vi om du represente-
rar ett företag eller en organisation.

I begreppet vårdat kan man även lägga in en inkluderande 
språk användning. Det innebär bland annat att man inte använder 
ord och uttryck som kan uppfattas som nedsättande – och det 
är inte vad du uppfattar som nedsättande som du ska undvika 
utan det som dina läsare uppfattar som nedsättande.

En annan del av att få alla dina läsare att känna sig delaktiga 
är att skriva könsneutralt (talesperson, riksdagsledamot, forskare, 
justerare), att inte ta för givet att alla har samma hudfärg, religion 
och sexuella preferenser samt att ha ett representativt bildurval. 

http://us11.campaign-archive1.com/home/?u=517b8dec3ed677e16df31c32b&id=e20a59ed20


Skriver du för webben behöver du tänka på att webbplatsen är 
tillgänglig även för de 10–20 procent av svenskarna som har 
 någon form av funktionshinder.

Det var lite kort om att skriva vårdat. Nästa gång berättar jag hur 
du gör för att skriva enkelt.

Boktipset

Svenska skrivregler från Språkrådet

En helt oumbärlig bok för alla skribenter är Svenska skrivregler 
med Språkrådets rekommendationer om hur man skriver och 
utformar texter. Finns som tryckt bok, e-bok och i webbversion.

Vårdat på bloggen

Vill du läsa mer om att skriva vårdat har jag skrivit flera inlägg 
om det på Evas språkblogg. Några exempel är

• Stavfel sänker förtroendet 

• Att skriva inkluderande

• Oartig förkortning

• Webbtext är mer än text

http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/stavfel-sanker-fortroendet/
http://www.sahlstrom.info/spraknormer/att-skriva-inkluderande/
http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/oartig-forkortning/
http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/webbtext-ar-mer-an-text/


Skriv enkelt för lätt läsning
Att skriva enkelt innebär att du anpassar din text till din läsa-
res förkunskaper och till våra fysiologiska möjligheter att ta 
till oss text.

Nu har vi kommit till det andra begreppet i min lilla klarspråks-
serie, att skriva enkelt (tidigare nyhetsbrev finns i arkivet). Ett 
vanligt missförstånd om klarspråk är att man ska skriva något 
slags barnspråk. Men det är inte alls vad skriva enkelt innebär.

Att skriva enkelt innebär istället att du anpassar din text så att 
den är lätt att läsa och lätt att förstå för den som är tänkt att läsa 
texten. Det innebär exempelvis att du förklarar facktermer som 
dina läsare inte kan förväntas förstå – och undviker att förklara 
sådant som är självklart för dem.

Du tänker också på textens inferenser, det vill säga de utfyll-
nader läsaren gör för sådant som underförstås eller antyds 
i texter. Efter som vi har olika inferenser beroende på ålder, 
 generation och kulturell bakgrund måste du tänka igenom vad 
du tror att dina läsare själva lägger till och vad du behöver för-
klara närmare. Kan du till exempel ta för givet att dina läsare 
känner till svenska tv-program från 70-talet? 

Vi har också flera fysiologiska begränsningar för hur vi tar till 
oss text. En ganska avgörande sådan är att korttidsminnet bara 
orkar med 5 till 9 enheter information i taget. Skriver du långa 
komplexa meningar med många inskott (En i många avseenden 
fantastisk och spektakulär men till synes ändå oansenlig …) glöm-
mer läsaren allteftersom vad hen läser eller läser mindre fokuse-
rat.

Vill du ytterligare försvåra för dina läsare att ta till sig ditt inne-
håll packar du informationen så tätt att all information blir ny och 
 läsaren tappar förståelsen. Riktigt jobbigt blir det om du dess-

http://us11.campaign-archive1.com/home/?u=517b8dec3ed677e16df31c32b&id=e20a59ed20


utom skriver abstrakt och med dålig textbindning.

Om du istället vill nå ut med ditt budskap är det bästa tipset att 
tänka på att skriva konkret, ur läsarens perspektiv. Försök att 
använda aktiva verbformer och använd första och andra persons 
pronomen så blir sambanden mellan vem som gör vad mycket 
klarare. Det kallas att man befolkar texten, istället för att skriva 
avfolkat.

Det här var lite kort om att skriva enkelt. I nästa nummer av ny-
hetsbrevet fortsätter jag med det tredje klarspråksbegreppet, att 
skriva begripligt.

Skyltspråk

Skyltspråk är ofta praktexempel på abstrakt, informationstätt och 
avfolkat språk, samtidigt som skyltar ofta riktar sig till en mycket 
bred läsekrets. Den här skylten förstod inte min son när han var 
åtta år, vem mer förstår den inte?



Boktipset

Språkpsykologi av Lars Melin

En bok som på ett lättsamt sätt introducerar det tvärvetenskap-
liga området språkpsykologi. Skapar förståelse för varför man 
ska skriva enkelt.

Enkelt på bloggen

Vill du läsa mer om att skriva enkelt har jag skrivit om det på min 
blogg, Evas språkblogg. Några exempel på inlägg är

• Befolkning ger begripligare text

• Rutor för klarhet

• Typografi som underlättar läsningen

Om du vill vara säker på att inte missa några nya inlägg kan du 
prenumerera på bloggen. Då får du inläggen till din e-postinkorg.

http://www.sahlstrom.info/evassprakblogg/
http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/befolkning-ger-begripligare-text/
http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/rutor-for-klarhet/
http://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/typografi-som-underlattar-lasningen/
http://eepurl.com/bwU70r


Skriv ur läsarens perspektiv
Det viktigaste för en texts begriplighet är att den är skriven 
ur läsarens perspektiv och att läsaren förstår vad det är för 
typ av text.

Så har vi nu kommit till det tredje och sista begreppet i min klar-
språksserie, att skriva begripligt. Det är lätt att tro att det är till-
räckligt att skriva korta meningar och använda enkla ord för att 
läsaren ska förstå texten.

Men enligt forskning är faktiskt det mest avgörande för be-
gripligheten att man skriver ur läsarens perspektiv. Och det 
behöver du ha klart för dig innan du börjar skriva, eftersom ett 
perspektiv byte påverkar hela texten.

Ytterligare en viktig del av begripligheten är att vi förstår vad det 
är för typ av text vi läser och vad vi ska ha den till. Så fort vi bör-
jar läsa en text försöker vi nämligen passa in den i textscheman 
som vi känner till sedan tidigare. Om din text följer den genre du 
skriver i blir den också lättare att tolka för läsaren.

Andra knep för att öka begripligheten är att lägga in röster, till 
exempel genom att ställa retoriska frågor eller att tilltala läsaren 
med du, eller att berätta något genom att knyta an till en en staka 
person. Inom journalistiken kallas detta för human touch, där 
man ofta kompletterar till exempel en artikel om en storm med en 
intervju med någon som drabbats av stormen.

Det här är ett riktigt effektivt grepp för att öka förståelsen och 
har du inte riktiga personer kan du använda fiktiva för att exem-
plifiera torr faktaredovisning. Det gör till exempel Skatteverket i 
sina deklarationsbroschyrer.

Slutligen kan du styra läsarens uppmärksamhet till det väsent-
liga i texten genom att till exempel lyfta fram det i rubrik och in-



gress eller göra en sammanfattande punktlista. Här är det dock 
viktigt att du verkligen bara lägger emfas på det viktigaste. Det är 
inte vägledande att avsluta varje stycke med en punktlista eller 
att feta ett ord i varje mening – det blir som att ställa upp en stol-
pe med vägskyltar som pekar åt alla håll.

Det här var lite kort om att skriva begripligt. I nästa nummer av 
nyhetsbrevet tänkte jag berätta om hur du ser till att din text blir 
språkligt korrekt.

Helghälsningar

I svenskan använder vi normalt bara inledande versal i början 
av meningar och i namn, så helgdagar skriver vi gement, till ex-
empel ”God jul och gott nytt år!”. Läs mer om varför det ofta blir 
för många versaler i helghälsningar i mitt blogginlägg Den glada 
påsken.

https://www.sahlstrom.info/kalenderdagar/den-glada-pasken/
https://www.sahlstrom.info/kalenderdagar/den-glada-pasken/


Boktipset

Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter
En antologi där några av Sveriges främsta textforskare diskuterar 
hur man får en text att fungera. Här kan man till exempel läsa om 
Mona Reichenbergs forskning som visar på hur röst och orsaks-
samband kan öka en texts begriplighet.



Mer av författaren
Vill du läsa mer av Eva Sahlström? För mer skrivstips, prenumerera 
på nyhetsbrevet Skrivbrevet från Evas skrivskola (vars första 
års utgivning har samlats i den här boken) samt Evas språkblogg, 
och följ Eva i sociala medier: https://www.sahlstrom.info/text-
hjalp-och-skrivtips

Evas böcker säljs på kursportalen Evas skrivskola där du också kan 
köpa webbkurser som utvecklar ditt eget skrivande.

https://www.sahlstrom.info/texthjalp-och-skrivtips
https://www.sahlstrom.info/texthjalp-och-skrivtips
https://evasskrivskola.se


Om författaren
Eva Sahlström började jobba som skrivande journalist 1994, 
med eget företag från 1998. Hon har journalistutbildning från 
Skurups folkhögskola och Nordiska folkhögskolan, och har 
studerat svenska, engelska, statsvetenskap och juridik på 
Stockholms universitet. Större delen av sin yrkeskarriär har hon 
frilansat, men hon har även arbetat som redaktör på mediebe-
vakningsföretaget Observer Pressurklipp, nyhetsbyrån AP och 
Leveranstidningen Entreprenad.

Som frilans arbetade hon under många år för Friluftsfrämjandet 
med att skriva och bearbeta texter för Friluftsfrämjandets tidning-
ar och webbsidor samt att skriva och redigera ledarhandledning-
ar, verksamhetsberättelser och liknande texter. Andra återkom-
mande kunder har varit bland annat tidningarna Internetworld 
och Cap & Design samt förlagen Informationsförlaget, Outdoor-
books och Orage (norskt tidningsförlag).

Eftersom Eva alltid har arbetat mycket med textredigering och 
korrektur utöver eget skrivande började hon hösten 2010 att 
vidareutbilda sig på deltid i språkrådgivning och textvård på 
Linnéuniversitet i Växjö. Sedan 2015 är hon examinerad språk-
rådgivare. Numera arbetar hon med att skriva och granska 
bruks texter, samt att lära ut skrivande genom webbkurser och 
skrivcoachning. 
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