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Skrivhandbokens 
syfte
Ett övergripande mål med gemensamma riktlinjer för 
alla som skriver i stadens digitala kanaler är att texterna 
ska hålla jämn och hög kvalitet. 

Handboken ska:

1. Göra texterna begripliga, tillgängliga och stilistiskt  
 enhetliga.

2. Bidra till att skapa texter som är anpassade för 
 kommunikation i digitala kanaler.
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Vem ska läsa din 
text?
Att skriva begripligt handlar om att anpassa texten efter 
målgruppens behov. Innan du börjar skriva bör du alltid 
fråga dig själv:

 » Vem skriver jag för och varför?

 » Vilka förkunskaper har läsaren om ämnet? 

 » Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst tex-
ten?

 » I vilken ordning vill läsaren ha informationen? 

Tänk dig texten som en dialog där du talar direkt till 
läsaren och besvarar frågor som läsaren kan tänkas ha.  

Kom ihåg vem du skriver för
Det du skriver är till för medborgarna, inte för dig eller 
dina kollegor. Texten ska inte handla om Göteborgs  
Stad, utan om vilken nytta medborgaren kan ha av det 
Göteborgs Stad gör. Försök att se din text utifrån istäl-
let för inifrån och skriv ur medborgarens perspektiv.

Följande mening är skriven med fel perspektiv: 
Omsorgstiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas  
arbetstid, studietid och resa till och från arbets- och  
studieplatsen eller barnets eget behov av förskoleverk-
samhet.

Så här blir det med medborgarens perspektiv: 
Hur många timmar du kan lämna ditt barn på förskolan 
beror på vad du har för arbets- eller studietider, på hur 
lång restid du har till och från ditt arbete eller din skola, 
och på vilka särskilda behov ditt barn har.
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Skriv hellre för någon än för alla
När du skriver för en stor och brokig målgrupp till  
exempel alla stadens invånare, ska du inte försöka skriva 
så att texten passar alla. Då kommer texten att bli för 
allmänt hållen och läsaren känner sig inte träffad. 

Ett bra sätt att mottagaranpassa texter för stora mål-
grupper är att ta hjälp av så kallade användarprofiler, 
det vill säga ”låtsasläsare”. 

Välj ut en person ur målgruppen och tänk dig sedan att 
du skriver till honom eller henne. Om din text handlar 
om regler för barnomsorg kan du till exempel välja en 
ensamstående mamma i 35-årsåldern med två små barn. 

 » Vad behöver hon veta och vad behöver hon inte veta? 

 » Vilka förkunskaper och vilken utbildningsbakgrund 
har hon? 

 » Har hon någon typ av läshinder, till exempel dyslexi 
eller annat modersmål än svenska? 

Var kritisk mot din text och föreställ dig hur din  
låtsasläsare reagerar på det du skriver. Förstår hon 
budskapet? I så fall är chansen stor att texten fungerar 
också för de andra läsarna i målgruppen. 

”En text för alla passar ingen.”

En del läsare behöver extra hjälp
Man räknar med att cirka 25 % av befolkningen har  
någon typ av läshinder, till exempel dyslexi, läsovana eller 
annat modersmål än svenska. Följ råden i handboken; 
skriv konkret och enkelt, dela upp texten i korta stycken 
och förklara svåra ord, så gynnar det både personer 
med läshinder och alla andra läsare.
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Så skapar du tydliga 
webbtexter
Det är skillnad mellan att läsa på papper och på dator-
skärm. Om kanalen ska vara effektiv räcker det inte att 
texterna innehåller rätt information. De måste också ha 
en överskådlig struktur som låter läsarna plocka ut just 
den information de söker. 

Här följer råd för hur du skapar en begriplig text genom 
att arbeta med textens olika nivåer, från den övergripande 
strukturen ner till de små, men viktiga, detaljerna. 
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Skriv det viktigaste först
Medborgarna besöker till exempel inte goteborg.se för 
nöjes skull, de vet vad de söker och vill hitta det snabbt 
för att sedan gå vidare med nästa uppgift. Långa inled-
ningar och ovidkommande tilläggsinformation hör därför 
inte hemma på webbplatsen. Genom att lyfta fram hu-
vudbudskapet – i det du vill berätta – hjälper du läsaren 
att sortera i informationen. 

 » Lägg det viktigaste för läsaren först i texten och först 
i varje stycke. 

 » Sammanfatta huvudbudskapet i en kort ingress.  
Ingressen bör inte vara längre än fyra rader, eller  
cirka 35 ord.

 » Placera eventuell bakgrundsinformation i slutet av sidan. 

 » Om det finns information som bara berör vissa läsare, 
placera den sist med en egen underrubrik.

Skriv kort och luftigt
 » Eftersom ögat tröttnar fortare när vi läser på skärm 

får webbtexter inte vara för långa eller kompakta. 

 » Dela in texten i korta stycken, enligt tumregeln en 
tankegång per stycke.

 » Skriv inte för långa meningar. Variera meningslängden 
så skapar du flyt i texten. 

 » Stryk allt som inte är nödvändigt för att budskapet 
ska gå fram. Om du har en papperstext som förlaga 
måste du skriva om den för webben och oftast korta 
ner den ordentligt.
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Skriv direkt för webben
Informationen på goteborg.se ska vara anpassad för 
att fungera på internet. Därför ska informationen finnas 
direkt på webbsidan eller sociala mediekanalen och inte 
inlåst i en pdf-fil. Pdf-filer kan finnas med som komple-
ment till texten som är skriven direkt i verktyget.

Använd pdf endast för:

 » ”Tryckta” broschyrer, faktablad och liknande vars 
innehåll du även sammanfattar direkt på webben. 

 » Statistiska dokument och instruktioner där det är viktigt 
att dokumentets layout, grafik och innehåll alltid pre-
senteras på samma sätt. 

 » Lagtexter som du hänvisar till i den kortare, enklare 
webbtexten. 

 » Dokument som enligt lag måste se ut på ett speciellt sätt.

 » Dokument som innehåller tabeller med många  
kolumner.

Obs! Tänk på att även pdf-filer ska fungera för alla an-
vändare, oavsett om de har något funktionsnedsättning. 
Läs på intranätet hur du skapar dokument som uppfyller 
kraven på tillgänglighet.
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Klipp och klistra inte
Om du utgår från en text som någon annan har skri-
vit ska du inte kopiera rakt av, varken hela texten eller 
enstaka stycken. Inklippta stycken gör din text ojämn, 
både vad gäller perspektivet och stilnivån. Skriv alltid 
om texten själv så att den passar för målgruppen och 
utrymmet där den ska publiceras. 

Följande meningar är hämtade från samma text och 
samma avsnitt, men tycks vara skrivna vid olika tillfällen 
och av olika personer:

Om du vill betala högsta avgift behöver du inte lämna 
specificerad inkomstuppgift.

Bestående inkomstförändring och ändrade familjeför-
hållanden ska meddelas så snart de blivit kända. Inkom-
stuppgift ska även lämnas vid begäran från stadsdels-
förvaltningen. 

Märkte du hur stilen och perspektivet ändrades? 
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Var noggrann med rubriker
När du skriver för webben är det extra viktigt att du 
använder rubriker på rätt sätt. Bra rubriker fungerar 
som en snitslad bana för läsaren. Det ska fungera att 
skumläsa och "scanna" av textens mellanrubriker och 
länktexter.

Rubriken ska sammanfatta det viktigaste i stycket.  
Om du har svårt att hitta en passande rubrik beror det 
antagligen på att stycket har ett för spretigt innehåll.  
Då är det bäst att dela upp det.

Rubriker som består av ett enda ord blir lätt intetsägande. 
Ett bra sätt att få läsaren att känna sig delaktig är att 
formulera rubriken som en fråga, ett påstående eller en 
uppmaning. 

 » Skriv texten först och sätt sedan ut passande rubriker 
till varje stycke.

 » Avsluta inte rubriker med punkt.

 » Använd gärna du-tilltal och verb i rubriker.

 » Använd många mellanrubriker. De hjälper läsaren att 
skumläsa webbsidan.

 » Rubrik, mellanrubrik och länktext ska vara aktiv och 
tala om för läsaren att hen har kommit rätt.

Skriv inte: 
”Ansökan” 

Skriv hellre:  
”Så ansöker du” eller 
”Ansök före 18 september!”
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Skriv tydliga och informativa 
länktexter
Precis som rubriker ska länktexter hjälpa användaren 
att hitta rätt på webbplatsen. Se därför till att formulera 
länktexter så att det tydligt framgår vart man kommer 
när man klickar på länken. En tumregel är att länktexten 
ska vara begriplig även om den tas ur sitt sammanhang. 
Då blir det också tillgängligt för till exempel personer 
med skärmläsare. 

Om länkens målsida har en tydlig sammanfattande 
rubrik kan du använda den som länktext. Då känner 
läsaren igen sig när han eller hon klickar på länken. 

Skriv därför inte:  
”Klicka här” eller ”Läs mer”.

Skriv istället ut vart länken leder:  
”Regler för bostadsbidrag” eller  
”Faktablad om alkylatbensin som pdf”.

Använd du-tilltal 
Det lättaste sättet att se till att texten riktar sig till läsaren är 
att alltid använda du-tilltal där det är möjligt. Då känner 
sig läsaren personligt berörd och har lättare att ta till 
sig och förstå budskapet. 

Undvik att skriva man; det är vagt och otydligt och kan 
skapa förvirring om vem texten syftar på. Skriv du med 
litet ”d”. 

Tala till och inte om läsaren.

Skriv inte:  
”Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp med  
bostadsanpassning.”

Skriv istället: 
”Du som har någon typ av funktionsnedsättning kan få  
hjälp med bostadsanpassning”.
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Tala om vem som gör vad
Verb som står i passiv form (verb som slutar på s,  
till exempel ”erbjuds” och ”meddelas”) gör texten vag 
och opersonlig, eftersom de ”gömmer” människorna i 
texten. Om du använder passiva verb i onödan ökar du 
avståndet till din läsare och din text blir svårläst.  

Tala om vem det är som gör något, så blir texten mer 
konkret och lättare att förstå. 

Skriv inte: 
”Alternativen kan ändras med bibehållet ansökningsdatum 
fram till dess att platserbjudande registrerats. 
Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av  
teknisk utrustning.”

Här står verben i passiv form. De två meningarna är helt 
”tomma på människor”; vi får varken veta vem de riktar 
sig till eller vem det är som ”registrerar platserbjudande” 
och ”lämnar bidrag”.

Skriv istället: 
”Du kan ändra ditt val fram till dess att du fått erbjudande 
om förskoleplats. Även om du ändrar dig behåller du 
ditt ansökningsdatum.  
Du kan få bidrag från kommunen för reparation och 
besiktning av teknisk utrustning. ”

Här står verben i aktiv form. Tillsammans med du-tilltalet 
blir det tydligt att meningarna riktar sig till läsaren, att 
det är han eller hon själv som får ”platserbjudande” och 
”bidrag” – och att bidraget kommer från kommunen. 
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Låt verbet komma tidigt i 
meningen
Ett bra sätt att förenkla för läsaren är att placera verbet 
tidigt i meningen, det vill säga ”långt till vänster”: 

Det blir också allt vanligare med fastighetsnära insam-
ling, där insamling av återvinningsmaterial erbjuds i 
fastighetens vanliga soprum.

Om verbet kommer sent (”långt till höger”) blir meningen 
mer tungläst:

Fastighetsnära insamling, där insamling av återvinnings-
material erbjuds i fastighetens vanliga soprum, blir 
också allt vanligare.

Vägled din läsare genom texten
Din läsare vill inte behöva anstränga sig för att förstå 
hur informationen hänger ihop. Du kan underlätta för 
läsaren genom att:

 » Använda metatext (text om texten), exempelvis: ”mer 
information finns under rubriken X”, ”i punktlistan på 
sidan ser du vilka regler som gäller”.

 » Förklara samband i texten med uttryck som ”därför…”, 
”nämligen”, ”det beror på att…”, ”det betyder att…” 
etcetera.

 » Använda punktlistor, särskilt när du räknar upp alter-
nativ, villkor och liknande. På så vis får läsaren tydlig 
översikt. Använd de formaterade mallar som finns i 
publiceringsverktyget. 
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Välj enkla och konkreta ord
Svåra, byråkratiska ord hör inte hemma i moderna myn-
dighetstexter, och absolut inte på goteborg.se. ”Presti-
geord” som erhålla, handha och underlåta imponerar 
inte på någon; tvärtom sänker de vår trovärdighet hos 
medborgarna. Använd ord som de flesta människor 
känner igen och förstår, i detta fall få, ha hand om och 
låta bli. 

I ”Svarta listan” (du hittar adressen i litteraturlistan) ser 
du vilka ord du bör undvika och vilka ord du kan använda 
istället. 

Skriv så konkret som möjligt och tala om vad du syftar på.

Skriv inte: 
Goda kommunikationer finns också för att snabbt kunna 
ta sig till exempelvis museum.

Skriv istället: 
Det finns gott om buss- och spårvagnsförbindelser nära 
skolan, så eleverna kan snabbt ta sig till exempelvis 
museer. 

Var försiktig med fackuttryck
Det är inte säkert att din läsare har samma kunskap om 
ämnet som du själv har. Om du måste använda termer 
och fackuttryck i din text ska du därför förklara dem på 
ett tydligt sätt. 

Oftast kan du förklara ordet direkt i texten:

I vissa fall kan resultatet bli att det behövs en lantmäteri- 
förrättning för att juridiskt klargöra vad som faktiskt gäller. 
En lantmäteriförrättning innebär att en tjänsteman från 
lantmäterimyndigheten fastställer vilken utbredning 
fastigheten har. 
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Om ordet kräver en lång förklaring är det bättre att placera 
den i ett eget stycke som du hänvisar till i texten:

I vissa fall kan resultatet bli att det behövs en lantmäte-
riförrättning (se faktaruta) för att juridiskt klargöra vad 
som faktiskt gäller. 

Om det finns ett motsvarande vardagligt ord som all-
mänheten använder kan du skriva det inom parantes:

Försörjningsstöd (socialbidrag) är ett stöd för dig som 
har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt.

Skriv korrekt
Språk och stavning har stor betydelse för textens tro-
värdighet. Om texten innehåller en massa småfel finns 
det risk för att läsaren uppfattar avsändaren – dig – som 
slarvig och okunnig och därmed avfärdar budskapet. 

När du skriver på goteborg.se är det inte bara din tro-
värdighet som skribent som står på spel, utan i första 
hand Göteborgs Stads. Se till att språket i din text är 
korrekt, att alla ord är rätt stavade och att du använder 
skiljetecken på rätt sätt. 

 » Använd stavningskontrollen i Word.

 » Följ regler och rekommendationer i Svenska  
Akademiens ordlista, Svenska skrivregler och  
Myndigheternas skrivregler. 

 » Korrekturläs din text och be gärna någon mer läsa 
den, så upptäcker du lättare fel. 

 » Se upp för särskrivningar. På svenska gäller att alla 
ord som uttalas som ett ord, skrivs som ett ord, till 
exempel ”boendeparkering” – inte ”boende parkering”.
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Var konsekvent
När du ska skriva begripligt gäller inte resonemanget 
”omväxling förnöjer”. Bestäm dig för vilket ord du ska 
använda för ett visst begrepp och håll dig till det ordet 
genom hela texten. Då blir det lättare för läsaren att 
hänga med. 

 » Var konsekvent även i rubriker och länktexter; variera 
inte godtyckligt utan låt dem ha samma form genom-
gående. 

 » När du skriver punktlistor, se till att alla punkterna i 
listan följer samma mönster. 

Följande punktlista är inte konsekvent utformad (endast 
första punkten i listan avslutar den inledande meningen): 

Med nyttoparkering för viss vårdpersonal med miljöfordon 
får du parkera:

 » avgiftsfritt i 2 timmar på allmän avgiftsbelagd  
parkeringsplats.

 » Du får också parkera 2 timmar på allmän tidsbegrän-
sad parkeringsplats.

 » Uppställning får även ske, under högst 2 timmar i 
följd, där parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift 
råder.

Så här ska det se ut (varje punkt i listan ska avsluta den 
inledande meningen):

Med nyttoparkering för viss vårdpersonal med miljöfordon 
får du:

 » Parkera 2 timmar avgiftsfritt på allmän avgiftsbelagd 
parkeringsplats.

 » Parkera 2 timmar på allmän tidsbegränsad parkerings-
plats.

 » Ställa bilen under högst 2 timmar i följd, där  
parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift råder.
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Undvik metaforer
Metaforer (bildspråk) liksom många talesätt bygger på 
en viss kulturell och social bakgrund. De kan lätt miss-
tolkas, till exempel av personer med utländsk bakgrund 
och personer med psykisk funktionsnedsättning. Undvik 
därför sådana ”effekter” i din text.

Av samma skäl bör du i allmänhet undvika humoristiska 
inslag i din text, till exempel ironi, ordlekar och ”fyndiga” 
rubriker. När du skriver för allmänheten är ”lite torrt 
men tydligt” bättre än konstnärligt och tvetydigt. 

Pröva att tolka följande uttryckssätt ordagrant, så förstår 
du hur fel det kan bli!

”lägga benen på ryggen” 
”dra alla över en kam” 
”visa framfötterna”
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Skriv könsneutralt
När du skriver till en stor målgrupp är det viktigt att 
alla läsare känner sig inkluderade. Därför måste du vara 
vaksam på vilket pronomen du använder när du syftar 
på ”alla läsare”. 

Använd inte han när du syftar på fler kön, eftersom du 
då utesluter delar av befolkningen. 

Skriv inte: 
Metoden bygger på att eleven känner att han lyckas 
vilket kan leda till ökat självförtroende.

Skriv istället: 
Metoden bygger på att eleven känner att hen lyckas 
vilket kan leda till ökat självförtroende.

Av samma skäl som du bör undvika han som könsneu-
tralt pronomen, bör du också undvika hon. Här är det 
relevant med begreppet hen.

Alternativ till han eller hon och hen kan vara att du 
skriver i pluralis, särskilt om du måste upprepa det flera 
gånger i texten.

Metoden bygger på att eleverna känner att de lyckas 
vilket kan leda till ökat självförtroende.

Ska eller skall?
Ska är den normala och rekommenderade formen, medan 
skall numera betraktas som stelt och ålderdomligt. På 
goteborg.se skriver vi ska – aldrig skall. 
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Stor eller liten bokstav?
I valet mellan stor och liten begynnelsebokstav gäller 
följande:

 » Göteborgs Stad skriver du med stort G och stort S.*
 » Förvaltningar, avdelningar och nämnder liksom ordet 

kommun skriver du med liten begynnelsebokstav i 
löpande text. 

 » Ord som stadsledningskontoret, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige ska också ha liten begynnel-
sebokstav.

 » Förkortningar för förvaltningar, som SBK, ska helst 
inte alls användas utåt mot medborgaren utan vi ska 
skriva ut ordet stadsbyggnadskontoret i löpande 
text. Om det måste förkortas skriver du SBK med sto-
ra bokstäver, inte med små.

 » Använd stor begynnelsebokstav när ordet är ett 
egennamn, till exempel Flexlinjen. Om namnet består 
av flera ord skriver du normalt bara första ordet med 
stor begynnelsebokstav, till exempel Norra älvstranden. 

 » Ord som bildats av ett geografiskt egennamn med 
hjälp av ändelse ska alltid ha liten begynnelsebokstav, 
till exempel göteborgare, finländare och norrlänning. 

 » Ord som är sammansatta av ett geografiskt egen-
namn och ett annat ord ska ha stor begynnelsebok-
stav, till exempel Göteborgsområdet, Frölundabor 
och Hjällboungdomar. 

 » Språknormer har alltid företräde framför varumärken; 
vi har ingen skyldighet att rätta oss efter företags 
och organisationers sätt att skriva logotyper. Även 
om en logotyp bara har små, eller stora, bokstäver 
ska egennamnet skrivas med stor begynnelsebokstav 
följt av små bokstäver i löpande text, till exempel 
Ikea, Saab.  

 » Använd Göteborgs Stad när du talar om kommunen 
och Göteborg när du talar om staden vi bor i. Använd 
aldrig ordet ”staden” när det är kommunen eller  
Göteborgs Stad du menar.



Tal och siffror 
 » Skriv tal med siffror, 2 timmar i stället för två timmar. 

Det går snabbare att uppfatta för den som scannar av 
en sida.

 » Undantag kan vara i fördjupande eller berättande text 
då små tal (till och med tolv) kan skrivas med bokstä-
ver. Anpassa så det blir mest begripligt för läsaren.

 » Gruppera siffror i tusental, till exempel 1 000 000, så 
ökar du läsbarheten.

 » Blanda inte siffror och tal med bokstäver i en samman-
hängande text.

 » Undvik att börja meningar med siffror eftersom det 
då kan vara svårt att se meningarnas avgränsningar. 

Belopp
I löpande text skriver du 1  000 kronor, 2 miljoner kronor, 
3 miljarder kronor och så vidare. I tabeller kan du förkorta 
tusentals kronor till tkr och miljoner kronor till mkr, 
förutsatt att du skriver ut vad förkortningarna betyder i 
anslutning till tabellen. 

Adresser och telefonnummer
 » Gruppera alltid postnummer med tre siffror, ett mellan-

slag och två siffror, till exempel 421 09.

 » Förkorta inte gatuadresser. Skriv Storgatan, inte 
Storg.

 » Skriv ortnamn med stor begynnelsebokstav följt av 
små bokstäver, till exempel Göteborg.

 » Skriv alltid ut riktnummer i telefonnummer och då 
med tre siffror oavsett mobilnummer eller nummer 
till vanlig telefon. Gruppera siffrorna för att göra 
numret tydligare, till exempel 031-367 00 00 eller 
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076-123 44 55. Gör inget mellanslag mellan riktnumret 
och numret. 

 » Skriv ut orden telefon och mobil i en adressuppställning. 
Sätt kolon före numret, till exempel telefon:  
031-367 00 00. 

Tidsangivelser
 » Datum skrivs i rak datumföljd i löpande text, till  

exempel måndag den 12 april 2007, alternativt  
12 april 2007. 

 » Årtal ska alltid skrivas med fyra siffror för att det 
ska bli begripligt, till exempel 2011. Om årtalet inte 
föregås av ett datum utan står ”ensamt” i texten ska 
du skriva ut ordet ”år”, till exempel år 2011. Då blir 
det tydligare för synskadade personer som använder 
skärmläsare. 

 » Klockslag skrivs med punkt mellan siffrorna, till 
exempel kl. 14.30.  I löpande text skriver du ut hela 
ordet klockan i uppräkningar skriver du kl.

 » Jämna klockslag skrivs på webben med endast två 
siffror, till exempel kl. 14. Anledningen är det fungerar 
bättre för de som använder skärmläsare. Det gäller 
i löpande text såväl som i uppräkningar, listor. Det 
ska inte vara mellanslag mellan före och efter binde-
strecket. Långt eller kort streck är inte viktigast, var 
konsekvent.

 » Skriv datum och tidsangivelser på ett konsekvent 
sätt för att inte förvirra, särskilt för personer som får 
innehållet uppläst av ett hjälpmedel. 
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Avstavningar
En webbsida kan se väldigt olika ut beroende på vilken 
webbläsare och vilka skärminställningar läsaren använder. 
Eftersom du aldrig kan veta hur texten ser ut på din lä-
sares skärm ska du undvika att avstava ord. Avstava inte 
heller webbadresser. 

Förkortningar
Förkortningar i löptext kan dels vara svåra att förstå, 
dels vara ett hinder för ögat. Undvik därför förkortningar 
och skriv istället ut orden i sin helhet, även vanliga för-
kortningar som till exempel, så kallad och och så vidare.

 » Om du upprepar samma ord eller begrepp flera 
gånger kan du i vissa fall använda förkortning. Då 
skriver du ut hela ordet inom parantes när förkort-
ningen används första gången, till exempel HBTQ- 
personer (homo-, bi-, trans- och queerpersoner). Om 
förkortningen förekommer på flera sidor måste du på 
nytt skriva ut hela ordet inom parantes första gången 
det förekommer på varje sida. 

 » Du behöver inte skriva ut förkortningar på företag, 
myndigheter, organisationer och liknande som är 
vedertagna och allmänt kända som begrepp, till  
exempel SKF, FN.

Markeringar i texten
Kursiv stil är väldigt svårläst på skärm, medan under-
struken text lätt kan förväxlas med länkar. Använd 
därför inte kursiv eller understrykningar när du skriver 
webbtexter.

Om du vill markera ett ord eller stycke i texten, använd 
fet stil. 
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IT-ord
 » Hemsida eller webbplats? Använd begreppet webb-

plats. Ordet hemsida har kommit att betyda lite vad 
som helst. Vissa säger hemsida om ingångssida, 
andra om hela webbplatsen. Därför rekommenderar 
vi det entydiga webbplats för att hålla isär de olika 
sakerna.

 » Mail, e-post eller mejl? Det etablerade svenska 
uttrycket för elektronisk post är e-post (som verb 
e-posta). Använd inte det engelska ordet mail. Den 
svenska stavningen är mejl, mejla och används främst 
i ledigare språk. 

 » Data eller dator? Dator- används i allmänhet i ord 
som för tankarna till själva datorapparaten, till exempel 
datorutrustning, medan data används i ord som för 
tankarna till den information som finns lagrad i datorer, 
till exempel dataregister. I många fall fungerar dock 
båda formerna; det kan till exempel heta antingen 
datasal eller datorsal, datavirus eller datorvirus. Var 
konsekvent och blanda inte olika former!

I många fall fungerar dock båda formerna; det kan till 
exempel heta antingen datasal eller datorsal, datavirus 
eller datorvirus. Var konsekvent och blanda inte olika 
former.

Genitiv
Huvudregeln för genitiv är att lägga till ett s direkt efter 
ordet, till exempel Ester Mosessons gymnasium. Vid 
förkortningar sätter du ett kolon före genitiv-s:et, till 
exempel SKF:s fabrik. 

Använd inte det engelska skrivsättet för genitiv, det vill 
säga apostrof och s, till exempel Västtrafik’s biljettpriser. 

Ortnamn som slutar på vokal ska inte ha något genitiv-s 
i fraser som Öckerö församling, Lundby stadsdelsför-
valtning och Umeå universitet. 
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Är din text begriplig?
Att skriva en bra text innebär nästan alltid en hel del  
redigering. Du kan behöva förtydliga, ifrågasätta dina 
ordval och ändra eller stryka meningar eller hela stycken. 
Var kritisk mot din text och se över den ordentligt innan 
du publicerar den på webbplatsen. Den här checklistan 
hjälper dig att kolla så att du inte glömt något.

Checklista för begripliga texter
 » Bestäm vem du skriver för och varför.

 » Lägg det viktigaste för läsaren först i texten och först 
i varje stycke. 

 » Skriv kort och luftigt – en tankegång per stycke. 

 » Klipp och klistra inte – skriv om texten för din målgrupp.

 » Skriv informativa rubriker och mellanrubriker som 
involverar läsaren.

 » Skriv tydliga länktexter som talar om vart länken leder.

 » Använd du-tilltal genom hela texten. 

 » Tala om vem som gör vad; undvik passiva verb.

 » Låt verbet komma tidigt i meningen, ”långt till vänster”. 

 » Vägled din läsare med metatext, sambandsord och 
punktlistor.

 » Använd enkla, vardagliga och konkreta ord.

 » Förklara fackuttryck och svåra ord om du måste 
använda dem.

 » Se till att språket är korrekt; följ SAOL och Svenska 
skrivregler.

 » Var konsekvent; använd samma ord för samma sak. 

 » Undvik metaforer och talesätt.

 » Skriv könsneutralt; använd inte han när du syftar på 
mer än ett kön. 

 » Skriv ska, inte skall. 

 » Undvik att avstava. 

 » Skriv ut förkortningar i sin helhet. 



26

Korrekturllättare smLäs texten Låt en k

Testa din text inför publicering
 » Korrekturläs texten. Då upptäcker du lättare småfel.

 » Läs texten högt för dig själv. Då märker du om den 
hänger ihop och har bra flyt.

 » Låt en kollega eller någon annan läsa texten och 
komma med synpunkter.
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Ett textexempel från goteborg.se 
Den här texten är hämtad från sektionen Bygga & bo 
och fliken Energirådgivning. Den upplyser om ett nytt 
statligt bidrag för installation av solceller. 

Stöd för solceller
En ny möjlighet har öppnat sig för stöd till 
solceller. Stödet ges till nätanslutna sol-
cellssystem. Det kan ges till installationer 
som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och 
slutförts senast 31 december 2011. Stödnivån 
är maximalt 60 procent av investeringskost-
naden, utom för stora företag där man kan 
få upp till 55 procent av kostnaderna täckta.

Det finns ett tak på 2 miljoner kronor per 
solcellssytem och högst 75 000 kronor 
plus moms per installerad kilowatt elektrisk 
toppeffekt.50 miljoner kronor är avsatt för 
stödet under 2009.

Stödet kan även ges till solel/solvärmehy-
bridsystem - ett system som ger både solel 
och solvärme i en integrerad konstruktion.
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Sett ur ett begriplighetsperspektiv finns en rad  
problem med texten: 

 » Den har fel perspektiv – myndighetens inifrånper-
spektiv istället för medborgarens utifrånperspektiv. 

 » Den saknar du-tilltal; istället används det vaga,  
opersonliga man.  

 » Den innehåller många svåra ord och fackuttryck  
som inte förklaras.

 » Det finns inga människor i texten. Vi får varken  
veta vem det är som ger eller får stödet. 
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Omskriven till klarspråk skulle texten kunna se ut så här:

 
 
 
Du kan få bidrag för solceller
Funderar du på att installera solceller på ditt 
hus? Då har du möjlighet att få bidrag från 
staten. För att du ska kunna få bidraget krävs att:

 » Ditt solcellssystem kopplas direkt till det 
befintliga elnätet.

 » Du har påbörjat installationen tidigast den 
1 juli 2009.

 » Du kommer att slutföra installationen före 
den 31 december 2011. 

Förutom för ett vanligt solcellssystem kan du 
få bidrag för ett så kallat solel- eller solvärme-
hybridsystem – ett system som ger både el 
och värme från solen i en och samma kon-

struktion. 

Så mycket kan du få
Du kan få som mest två miljoner kronor i bidrag 
för ett solcellssystem och högst 75 000 kronor 
plus moms per installerad kilowatt elektrisk 
toppeffekt. Hur du mäter toppeffekten kan du läsa 
om på Energimyndighetens webbplats  
(öppnas i nytt fönster).

Som privatperson kan du få bidrag på samman-
lagt högst 60 procent av den summa du 
investerat. Stora företag kan få upp till  
55 procent av sina kostnader täckta. 
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Den omskrivna texten har medborgarens perspektiv; 
den handlar inte om det nya statliga bidraget utan om 
vilken nytta medborgaren kan ha av bidraget. Till skill-
nad från originaltexten har den nya texten:

 » Ett konsekvent du-tilltal. 

 » Aktiva verb.

 » Vardagliga och enkla ord.

 » En punktlista som ger bättre överblick över de  
uppräknade kraven

 » En tydlig huvudrubrik och en vägledande underrubrik.

 » En länk till ytterligare information på en extern  
webbplats (Energimyndigheten).  

Vilken av texterna skulle du helst vilja läsa om du  
funderade på att installera solceller?
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Lästips
 » Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter 

av Barbro Ehrenberg-Sundin m.fl. (Norstedts Juridik 
2017): En bok om hur du skriver effektiva texter i ditt 
arbete, till exempel rapporter, remissvar, protokoll 
och pressmeddelanden. Boken visar också hur du 
skapar fungerande webbsidor. 

 » Webbredaktörens skrivhandbok – Klarspråk på nätet 
av Karin Guldbrand och Helena Englund Hjalmarsson 
(Prodicta 2020): En praktisk handbok med konkreta 
tips och råd för dig som arbetar med webbtexter. 

 » Klarspråk lönar sig (Språkrådet 2013): En handbok 
med metoder för hur du kan arbeta med klarspråk 
i den offentliga förvaltningen. Boken bygger på hur 
några myndigheter och kommuner har organiserat 
och genomfört klarspråksprojekt och mer långsiktigt 
klarspråksarbete. 

 » Svenska skrivregler, utgiven av Språkrådet (Liber 
2017): En självklarhet för varje skribent.  
Här hittar du bland annat regler för styckeindelning, 
rubriker, stor eller liten bokstav, förkortningar, avstav-
ning och alla skiljetecken.

 » Myndigheternas skrivregler (Institutet för språk och 
folkminnen, pdf): De gemensamma basskrivregler 
som gäller för verksamheter i den offentliga förvalt-
ningen. https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/vagle-
dningar/myndigheternas-skrivregler
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 » Svenska Akademiens ordböcker. Svenska Akade-
miens ordlista fungerar som norm för svenska ords 
stavning, böjning och uttal och finns som digital sök-
tjänst. Här finns också Svensk ordbok och Svenska 
Akademiens ordbok: https://svenska.se/ 

 » Svarta listan (Regeringskansliet 2011, pdf): En för-
teckning över ord och fraser som du bör  
undvika när du skriver texter för medborgarna,  
med förslag på ord som du kan använda istället. 
https://www.regeringen.se/49b6b2/contentas-
sets/7ea8845f72304d098640272782e5bc26/svarta-
listan---ord-och-fraser-som-kan-ersattas-i-forfatt-
ningssprak 

 » Termado – Sveriges nationella termbank som byggts 
upp av Terminologicentrum TNC och innehåller termer 
och begrepp från ett stort antal ämnesområden. 
https://dataterm.termado.net/

 » Klarspråkstestet: Här kan du själv testa hur begriplig 
din text är och få tips på hur du kan bearbeta texten. 
Testet går att ladda ner och skriva ut om du hellre vill 
arbeta med det på papper. 
https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-skriva-
klarsprak/klarsprakstestet.html
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Normkritik och  
webbpublicering
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Normkritik och 
webbpublicering
Kommunikation är en viktig del av den kommunala 
verksamheten. Målet med goteborg.se är att nå och 
inkludera alla medborgare. 

Ett led i det arbetet är att skriva begripligt – använda 
klarspråk. Men till synes neutral information kan dölja 
normer och informella maktstrukturer. För att komma 
åt dessa är normkritik användbart. Normkritik är att 
ifrågasätta det som tas för givet.  Att kritiskt granska 
det vardagliga, det ”normala”, det som uppfattas som 
självklart. 

Till vem eller vilka vänder du dig?  

Vad skriver du om?  

Hur skriver du?  

Vilka syns i text och bild? 

Vilka finns inte med?

Ett exempel. Termen ”invandrartäta områden” förekommer 
ibland i debatten. Här kan du exempelvis fråga dig:  
Är detta en neutral beskrivning? Är termen värdeladdad? 
Kan man skriva svensktäta områden för stadsdelar där 
etniska svenskar är i majoritet? Är det vanligt?

Ytterligare exempel: ”Anna Persson är ny chef på tek-
niska avdelningen. Hon är liten och späd men tvekar 
inte att ta kommando över den nya infrastrukturplanen.” 
Frågor: I jämförelse med vem är Anna Persson liten? 
Med dig? Med de andra cheferna? Varför är det viktigt 
att nämna längd och storlek? Handlar det egentligen 
om att du – och andra – tycker att det är anmärknings-
värt att en kvinna är teknisk chef?  Varför det i så fall?
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Vad menas med normer?
Normer finns överallt. Alltifrån byggnormer till uppfö-
randekoder. Sociala och kulturella normer bestämmer 
det godtagna och eftersträvansvärda – det normala 
– i en viss grupp, eller i ett samhälle. Den här skriften 
handlar om normer knutna till diskrimineringslagen och 
mänskliga rättigheter, till exempel normer om funktio-
nalitet och sexuell läggning.

Ofta är normer så självklara att de inte uppfattas som 
regler, utan som det naturliga och riktiga. När någon, 
eller något, bryter mot normerna händer två saker. För 
det första blir normen synlig. För det andra görs den 
som bryter mot normen till avvikare. Det handlar om 
makt. Ett vi och dem tänkande upprättas. I många fall 
sker det omedvetet. ”Vi” ifrågasätts sällan medan ”de” 
ofta ses som problem.

När det skrivs om segregerade områden avses sällan 
Askim, trots att det är en av stadens mest segregerade 
stadsdelar – med 85 procent etniska svenskar. Däremot 
beskrivs segregationen i Hjällbo som ett problem trots 
att det där finns en mångfald av olika etniciteter – men 
endast 11 procent etniska svenskar.

Vad är normkritik?
Normkritiken har sina rötter i bland annat feministisk, 
queerteoretisk och postkolonial forskning. Med den 
flyttas fokus från det påstått avvikande till det som ses 
som normalt. Normkritiken används för att motverka 
diskriminering. Länge har tolerans betonats i arbetet för 
mänskliga rättigheter. Att vara tolerant anses eftersträ-
vansvärt. En normkritisk reflektion blir: Vem har makten 
att tolerera vem? Att istället använda begreppet respekt 
öppnar för jämbördighet. Det finns en skillnad i att tole-
rera någon och att respektera någon.
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Vad är normkritisk 
kommunikation?
Eftersom normer påverkar hur du ser och beskriver 
världen är det viktigt att vara medveten om dem. Än så 
länge saknas vetenskapliga studier om hur normer styr 
webbaserad kommunikation.

Vi använder oss därför av forskning om traditionella 
medier. Den person som förekommer oftast i de stora 
medierna som exempelvis dagstidningar och tv, är en 
vit heterosexuell medelålders man utan funktionsned-
sättning, med god utbildning och bra jobb. Den här 
sortens man kan därför sägas vara normen i medierna, 
liksom i samhället i stort. Medierna både skapar och 
återskapar normer. Ett vanligt sätt är att använda stereo-
typer, en sorts förenklade bilder av olika grupper och 
företeelser.

Därför behövs normkritisk tänkande i hela produktionen 
av webbplatsen – från ax till limpa. I varje led behöver 
du fundera över urval av information, hur den framställs, 
på vilket sätt den illustreras och vem som är den tänkta 
mottagaren.
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Normer kopplade till 
diskrimineringslagstiftningen
Lagen har sju diskrimineringsgrunder. De är kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. Till varje diskriminerings-
grund finns ett antal normer kopplade.

Lite hårdraget kan det sägas att lagar mot diskriminering 
tillkommit därför att ett antal grupper inte får sina 
rättigheter tillgodosedda – de som avviker från normen 
riskerar att diskrimineras. 

Diskrimineringslagens så kallade bemötandeparagraf 
(§17) är tydlig med att offentliganställda är förbjudna 
att diskriminera i bemötande med allmänheten. Hemsidor, 
broschyrer och andra publicistiska material är kommu-
nikation till medborgarna och kan därför betraktas som 
en form av bemötande.

 » Kön

 » Könsöverskridande  
identitet eller uttryck

 » Etnisk tillhörighet

 » Religion eller annan  
trosuppfattning

 » Funktionshinder

 » Sexuell läggning

 » Ålder

Lagen om de sju  
diskrimineringsgrunderna
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Vem utgår du från?
I det praktiska arbetet är det viktigt att fundera på vem 
du utgår ifrån när du skriver eller väljer bilder. På det 
viset kan du undvika stereotyper. Några normer att vara 
uppmärksam på:

Könsnorm:  
Antagande om att det endast finns två kön som är var-
andras motpoler och som kompletterar varandra. Hela 
samhället är organiserat utifrån den uppdelningen.

Vissa egenskaper kopplas ihop med respektive kön 
och värderas olika. Ett vanligt mönster i medierna är 
att män skildras som aktiva och kvinnor som passiva. 
Män förekommer ofta som experter eller maktpersoner, 
medan kvinnor oftare får uttala sig som den ”vanliga 
människan.”

Norm om svenskhet:  
Utgångspunkt om att det endast finns ett sätt att vara 
svensk på. Ibland talas det också om vithetsnormen. 
Föreställningen om svenskhet utgår till exempel ifrån att 
en riktig svensk är vit. För en del år sedan ansågs det 
fint att vara ”osvensk” när man bröt mot den ”svenska”  
lagomheten; gestikulerade, protesterade och var 
spontan på ett ”osvenskt” sätt. Numera sägs det sällan 
uppskattande att något är ”osvenskt”. 

Nyhetsmedierna har på olika sätt bidragit till att för-
knippa det i sig ganska innehållslösa begreppet ”in-
vandrare” med negativa egenskaper. Ofta paras detta 
ihop med stereotypen av ”förorten” som i sig gestaltats 
som både främmande och skrämmande.

Norm om religiositet:  
I Sverige råder religionsfrihet men i praktiken präglas 
samhällsliv och lagstiftning av en sekulariserad kristendom. 
Även om gudstjänstbesökarna är få numera är det 
kristna religiösa högtider som utgör helgdagar. Medierna 
har ofta svårt att hantera frågor som rör religion och 
det finns forskning som tyder på att såväl kristna och 
muslimer beskrivs som avvikare.
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Islam är kanske den religion som oftast skildras med 
negativa stereotyper, särskilt efter 11 september 2001. 
Muslimer kopplas ihop med våldshandlingar, terrorism 
och fanatism. En bild på en kvinna i slöja har blivit en 
symbol för religiöst förtryck.

Norm om funktionalitet:  
Föreställning om att alla har full funktionalitet. Sällan 
skildras personer med funktionsnedsättning i första 
hand som unika individer utan för det mesta som repre-
sentanter för en grupp. 

Det är också sällsynt att personer med funktionsned-
sättning förekommer i medierna om texten eller inslaget 
handlar om något annat än just funktionshinder.

När dessa personer skildras är det ofta med ett tycka-
synd om perspektiv, ett offerperspektiv. Alternativt en 
välvillig ton där personens duktighet framhålls – hon 
eller han har lyckats TROTS ”sitt handikapp”. Undertexten 
blir att man antyder att personer med funktionsnedsättning 
inte förväntas lyckas med något.

Heteronorm:  
Det tas för givet att alla är heterosexuella. Den som 
bryter mot normen sägs ”komma ut”. En heterosexuell 
person behöver aldrig komma ut. Det är inte särskilt 
kittlande att betona att någon är heterosexuell, medan 
den laddningen fortfarande finns runt de som bryter  
heteronormen. När icke heterosexuella får komma till 
tals är det oftast i storstadspressen och då i regel i ett 
sammanhang där homo  och bisexualitet förknippas 
med ett problem, exempelvis hatbrott eller diskriminering. 
Eller när det är Pridevecka.

Medelklassnorm:  
Ideal om en viss ekonomisk standard, social position, 
utbildning, livsstil och värderingar. Det är den självklara 
utgångspunkten när världen beskrivs – vi:et i berättelsen. 
Medierna är en arena för en bred diffus medelklass där 
en liten men tydlig arbetarklass och en överklass sticker ut.
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Begrepp och termer 

Avvikande   
Annorlunda, onormal, udda, den som bryter mot  
normen.

Diskriminering   
I laglig mening att en enskild person  
missgynnas genom att behandlas sämre  
än någon annan i en jämförbar situation,  
om missgynnandet har samband med någon av  
diskrimineringsgrunderna. I vidare bemärkelse  
kan man tala om att hela grupper diskrimineras,  
så kallad strukturell diskriminering. 

Diskrimineringsgrunder   
Sju stycken enligt Diskrimineringslagen från 2009.   
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,  
sexuell läggning, etnisk tillhörighet,  
religion eller annan trosuppfattning,  
funktionshinder och ålder.

Funktionshinder   
Ett hinder i omgivningen och miljön,  
till exempel bristande tillgänglighet. 

Funktionsnedsättning 
Nedsättning av en persons fysiska,  
psykiska eller intellektuella funktionsförmåga.

Funktionsvariation
Ett annat ord för funktionsnedsättning som kan tolkas 
mindre värderande och utpekade. Funktionsvariation 
betonar att alla är olika och ingen är bättre eller sämre
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Etnisk tillhörighet     
En individs nationella och etniska ursprung,  
hudfärg eller annat liknande förhållande.

Hbtq    
Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella,  
transpersoner och queer.

Inkludera    
Inbegripa, innefatta, med syfte att främja mångfald.

Jämlikhet   
Alla människor ska vara lika inför lagen och ha  
samma rättigheter.

Jämställdhet
Kvinnors och män lika rättigheter, möjligheter  
och skyldigheter.

Kön   
Kan avse biologiskt kön men också socialt skapat  
kön (genus).

Likabehandling   
Principen om likabehandling är vägledande inom  
EU för att beakta allas lika rättigheter.

Mångfald   
En variation av egenskaper, individer och grupper.
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Norm   
Social regel, rättesnöre, mall, måttstock.

Normal   
Vanlig, genomsnittlig, naturlig, det önskvärda.

Normkritik 
Innebär att inte fokusera på den eller dem som uppfattas 
som avvikare i ett sammanhang, utan att fokusera på de 
normer och maktstrukturer som gör att dessa personer 
uppfattas som just avvikare och de konsekvenser som 
kommer av denna obalans..
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Frågor och synpunkter som handlar om  
skrivhandbokens innehåll, texter i digitala  
kanaler och tjänster, tillgänglighet på internet 
med mera kan du mejla till webbstrategiska 
verksamheten på förvaltningen konsument-  
och medborgarservice. Vi stöttar gärna och 
svarar så fort vi kan.  

support.digitalakanaler@goteborg.se


