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Så skriver vi  
på Vision
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Snabbhjälp  
– det här är viktigast

Skriv det viktigaste för läsarna direkt i ingressen, och 
berätta hur de påverkas av textens innehåll: ”Det här  
behöver du göra nu”, ”Så här blir det bättre för dig”.  
Läsarna ska känna sig stärkta!

Ge texten informativa rubriker som förtydligar 
budskapet i varje avsnitt. Då kan läsarna snabbt  
skanna av texten och avgöra om de behöver läsa mer.

Förklara ord och uttryck som kan vara svåra för en
oinsatt läsare. Vi har många läsare som inte vet mycket  
alls om facket.
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Red ut vem du skriver till  
och varför

Analysera dina läsare
Visions texter har flera målgrupper: allt från riktiga proffsord-
förande i fackföreningar till personer som knappt har hört talas om 
facket. Vi skriver för nya och erfarna medlemmar, för nyanställda, 
chefer, studenter och arbetslösa.

Alla våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sina 
arbetsliv – det är vad Visions verksamhet handlar om. Innan du 
skriver eller redigerar en text behöver du därför fråga dig:

Vilka ska läsa och förstå just den här texten? Vad har de för
 yrke, roll, språkkunskaper, motivation och så vidare?

Vad behöver läsarna veta, och vad vet de redan? Vad behöver  
du förklara för en oinsatt läsare?

Vilka frågor har läsarna?

Skriv ner några stolpar om detta.

Exempel på några typiska läsare och situationer:

En förtroendevald medicinsk sekreterare på en vårdcentral 
 behöver hjälp i en förhandlingsfråga och vill hitta till en specifik 

text. Hen är stressad och vet inte mycket om sitt uppdrag som 
förtroendevald, men är van vid att söka och läsa på webben.

En nybliven chef inom äldreomsorgen vill ha verktyg för att bli 
en bättre ledare för sina många medarbetare. Hen har tidsbrist, 
men är van vid ämnet och texttypen.

En administratör i en kommun vill veta lite mer om vad facket 
kan erbjuda. Hen vet inte mycket om facket, men har inte  
jättebråttom.
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Utgå från den som kan minst
Ofta har du både insatta och oinsatta läsare av samma text. En 
tumregel är därför att skriva så att den minst insatta läsaren för-
står. Då ökar chanserna att alla läsare förstår texten. Dessutom 
tjänar även insatta läsare på överskådliga och tydliga texter. Såda-
na texter är möjliga att läsa antingen snabbt eller sällan och noga.

Tänk också på att du inte kan veta om läsarna är stressade på 
bussen eller störs av ett stimmigt kontorslandskap. Det innebär 
att du behöver vara ännu tydligare än du tror.

Bestäm vilka effekter du vill ha
Varför skriver du? Vad ska läsarna göra, tänka eller känna när de 
har läst din text? Ska de ta ställning i en fråga, eller känna sig 
stärkta inför ett lönesamtal?

Det viktigaste är att det som ska hända faktiskt händer, inte själva  
texten i sig. Kanske kommer du fram till att du inte ens ska skriva 
en text. Kanske fungerar ett möte, ett telefonsamtal eller en film 
bättre?

Exempel: I alla våra texter till förtroendevalda vill vi få läsarna att 
känna sig stärkta i sin roll. Därför ska vi klargöra hur det vi skriver 
kan förbättra för de förtroendevalda. Vi ska också förklara sådant 
som en ovan läsare kanske inte känner till.
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Använd en personlig ton

Tänk dig in i läsarnas vardag
Visions texter ska ha en personlig ton. Vi vill

visa intresse för våra läsare och tänka oss in i deras vardag

beröra och peppa läsarna, och visa hur de kan få det bättre på 
 jobbet om det behövs

peka på lösningar i stället för att gnälla

vara professionella, raka och ärliga, och ha ett tydligt yrkes-
 perspektiv.

Tänk på att följa Visions tre ledord för kommunikationen: enkelt, 
nära, framåt. Våra texter ska vara enkla att förstå, nära läsarnas  
vardag och framåtriktade. Se också avsnittet Skriv normkritiskt  
och inkluderande – du och läsarna är likvärdiga.

Tala direkt till läsarna – använd ”du”
Tala direkt till läsarna, ur deras perspektiv, på ett aktivt och 
tillgängligt sätt. Det gör du genom att använda du-tilltal och direkta 
uppmaningar, och vara tydlig med vad läsarna ska göra. 

Uppmana: Inled meningen med ett uppmanande verb när du vill få 
läsarna att göra något. Om du i stället använder passiva verb (verb 
som slutar på -s) kan det bli otydligt vem som ska göra vad.

Använd du-tilltal: Tilltala läsarna med ”du” (med litet d) istället för 
att omtala läsarna. Ibland behövs också ”ni” (med litet n). Det för-
bättrar läsbarheten och får läsarna att känna sig närmare berörda. 
Har texten flera viktiga målgrupper? Då kan du skriva ut det: ”Du 
som är förtroendevald …”, ”Du som är nyanställd …” och så vidare.
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Skriv inte

Passiva verb

En sammanfattning av vad verksam- 
heten behöver ska skrivas.

Omtal

Nu blir det tydligare hur arbetstagare 
får vara med och bestämma över  
arbetet och arbetsmiljön.

Arbetstagarna kan påverka utveck-
lingen och villkoren på arbetsplatsen. 
Om de bildar en Vision-klubb kan de 
göra mer.

Skriv så här

Verb i uppmaningsform

Sammanfatta vad din verksamhet 
behöver.

Du-tilltal och ni-tilltal

Nu blir det tydligare hur du som arbets-
tagare får vara med och bestämma över 
ditt arbete och din arbetsmiljö.

Ni kan påverka utvecklingen och vill- 
koren på din arbetsplats. Om ni bildar 
en Vision-klubb kan ni göra mer.

Exempel:

Skriv ”vi” om Vision
Skriv bara ”Vision” när det behövs för att syftningen ska vara tydlig. 
Ofta kan det vara bra i början av texten. Skriv annars ”vi”. Undvik 
andra lösningar, till exempel ”fackförbundet”.

Exempel:

När du är medlem i Vision får du många schysta förmåner som skapar värde för 
dig i vardagen. Vi ger dig råd och stöd, en skjuts i karriären och en väldigt bra 
inkomstförsäkring.

Undvik inifrånperspektiv
Läsarna vill framför allt veta vad som gäller för dem, inte hur Vision, 
andra fackförbund eller andra aktörer arbetar. Skriv därför alltid 
ur läsarnas perspektiv, och undvik ord och uttryck som vi använder 
om vår verksamhet internt.
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Exempel:

Skriv inte

[Ingress:]
1 november 2017 undertecknar Vision,  
Svenska Kommunalarbetareförbundet,  
Akademikerförbundet SSR, Läkar-
förbundet, Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund, AkademikerAlliansen och 
Vårdförbundet ett nytt samverkans-
avtal med Sveriges Kommuner och 
Regioner och Arbetsgivarförbundet 
Pacta. SAM17, som det nya avtalet 
heter, ersätter på sikt FAS05.

Skriv så här

[Ingress:]
Nu blir det tydligare hur du som  
arbetstagare får påverka ditt arbete 
och din arbetsmiljö. 1 november 2017  
undertecknar Vision och sju andra  
fackförbund ett nytt samverkansavtal 
med Sveriges Kommuner och  
Regioner och Arbetsgivarförbundet 
Pacta: Avtal om samverkan och arbets-
miljö (SAM17).

Konkretisera med exempel
Ett vanligt begriplighetsproblem är ett alltför abstrakt innehåll. Vi 
behöver konkretisera för att leda läsarnas tankar åt rätt håll. Annars 
är risken stor att läsarna inte tolkar texten som vi vill.

Fråga dig därför: Går det att skriva det här mer konkret? Om ja, gör 
det. Om du måste skriva allmänt och abstrakt, ge konkreta exempel! 
Med exempel ökar chansen att läsarna förstår vad du menar, och 
du kan skapa bilder i läsarnas huvuden.

Exempel:

På central nivå förhandlar Vision med de olika arbetsgivarorganisationerna och 
sluter kollektivavtal. Det gäller till exempel lön, arbetstid, pensioner och  
anställningsvillkor. 

Vad har kommit fram i samtalen med dina medarbetare? Behövs till exempel 
kompetensutveckling, kortare möten eller bättre introduktion för  
nyanställda?

Du kan få ledigt med lön under en eller flera dagar, om det finns synnerliga skäl. 
Det kan till exempel vara om en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort.

De två senaste konferenserna handlade om X och Y.

De tre vanligaste yrkena är X, Y och Z.
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Gå rakt på sak – styr blicken 
till det viktigaste

Vad kommer läsarna att leta efter i texten? De flesta läser mycket 
målmedvetet, antingen för att de söker svar på en viss fråga eller 
för att se om texten alls är relevant för dem. På Visions webbplats 
och i våra andra kanaler ska det vara lätt att få svar på sina frågor. 
Skapa därför överblick och placera det viktigaste där det syns tydligt, 
nämligen i

huvudrubriken
ingressen
mellanrubrikerna.

När det viktigaste syns tydligt kan det absolut komma en lång  
text, för den som vill ha mer detaljerad information. Men vad är 
viktigast? Utgå från din analys av vad läsarna ska göra med texten.

Skriv kärnfulla huvudrubriker
Vad handlar texten om, vad är själva kärnan i innehållet? Formu-
lera det i rubriken.

Gör rubriken så specifik som möjligt. Då hjälper du läsarna    
      att skilja texten från andra texter på samma tema.

När du skriver nyhetsrubriker, se till att få med både det som   
      är intressant och det som är nytt.

Använd ord som läsarna söker på och som de själva skulle 
 använda.

Exempel:

Skriv inte

Medlemskap

Utvecklingssamtal

Antagning till socionomutbildningarna

Skriv så här

Det är enkelt att bli medlem i Vision

Utvecklingssamtal – guide för dig  
som chef

Fler socionomstudenter i vår
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Skriv tydliga ingresser  
– med det viktigaste för läsarna
Ingressen ska snabbt ge läsarna tillräckligt med information för att 
avgöra om de vill läsa vidare. Utgå från din analys av vad läsarna 
behöver veta, och hjälp läsarna in i texten, så att de säkert förstår 
vad de ska ha texten till. Svara på läsarnas frågor så snabbt och 
koncist du kan, med du-tilltal när det går.

Skriver du en informerande text? Sammanfatta tydligt det 
viktigaste i texten.

Ska texten hjälpa läsarna att utföra en uppgift? Berätta vad 
de kan använda texten till, så att de enkelt kan orientera sig 
på sidan.

Ska texten få läsarna att vilja göra något särskilt? Skriv  
      något som motiverar.

Exempel:

I utvecklingssamtalet pratar du med varje medarbetare om hur de ska utvecklas 
i sitt arbete. Vad förväntar du dig av medarbetaren? Hur fungerar ert samarbete? 
Hur trivs medarbetaren? Här får du råd för att samtalet ska bli så bra som möjligt 
– för medarbetaren, för dig som chef och för er verksamhet.

På den här sidan kan du som är studentinformatör beställa material och produkter 
till ditt uppdrag på skolorna.

Få ut så mycket som möjligt av din studietid och ditt framtida arbetsliv.  
Bli studentmedlem!



12

Skriv mellanrubriker som sammanfattar  
eller förtydligar
Skriv mellanrubriker som sammanfattar eller förtydligar budskapet 
i varje avsnitt, på ett konkret sätt. Se till att varje viktigt delbudskap 
i texten får en egen mellanrubrik.

Skriv hellre informativt och långt än allmänt och kort. Sikta   
      på 5–7 ord (det fungerar även på en mobilskärm).

Använd uppmaningar när det går, för att vara tydlig med vad 
      du rekommenderar läsarna att göra.

Använd i andra hand påståenden eller frågor. När rubriken       
      är en fråga måste avsnittet ge ett tydligt svar på frågan.

Om du måste skriva en kort etikettrubrik, kanske bara ett 
      ord – skriv ett förtydligande efter tankstreck eller kolon.

Exempel:

Skriv inte

Karriärtjänster

Avtalsgranskning

Samverkansavtal

Lönesamtal

Skriv så här

Uppmaning

Testa Visions karriärtjänster 

Påstående

Vi granskar ditt avtal innan du skriver under

Fråga

Vilka tecknar samverkansavtalet?

Kort etikett med förtydligande

Lönesamtal – förbered dig

Använd punktlistor för att göra uppräkningar  
överskådliga
Uppräkningar blir mer lättlästa i form av en punktlista. Du kan 
också framhäva viktig information i punktlistor. Skriv något inle-
dande före punktlistan, som hjälper läsarna med förförståelsen: 
Vad är det här för en lista?
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Skriv inte

Ni stämmer av till exempel hur med- 
arbetaren har lyckats hittills, vad som  
förväntas av medarbetaren utifrån  
verksamhetens mål och hur medarbe-
taren kan påverka sin lön.

Skriv så här

Ni stämmer av till exempel
hur medarbetaren har lyckats hittills
vad som förväntas av medarbetaren 
utifrån verksamhetens mål
hur medarbetaren kan påverka 
sin lön.

Exempel:

Hur ska punktlistan se ut? Här är tre alternativ.

2.   Led med enstaka ord som inleds med en fullständig mening

Vid mötet ska följande frågor diskuteras:  kolon efter inledningen
höjning av månadsavgiften  bara små bokstäver
trappstädningen
byte av lås till vind och källare.  punkt efter sista ledet

2.   Led som är en fortsättning på den inledande meningen

Styrelsen beslutade att  inget kolon efter 
inledningen

höja månadsavgiften med 800 kr  bara små bokstäver
ta in offerter på trappstädning
låta byta lås till vind och källare.  punkt efter sista ledet

3.   Led med fullständiga meningar

Styrelsen beslutade följande:  kolon efter inledningen
Månadsavgiften höjs med 800 kr   stor bokstav och punkt

från den 1 januari.  i varje led
Lena tar in offerter på trappstädning.
Baki anlitar en låsfirma för byte av lås

till vind och källare.

(Exempelmeningar från Svenska skrivregler)

2

3

1
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Presentera detaljerad information i faktarutor
Faktarutor är både lätta att hitta och lätta att hoppa över för  
läsare som inte behöver informationen. Gör en faktaruta för att  
till exempel

presentera information som blir alltför detaljerad i löptexten
framhäva eller sammanfatta viktig information
lyfta ut ordförklaringar eller hänvisningar som tar för mycket 
plats i löptexten.

Varning: Överlasta inte faktarutorna. Om de blir för långa 
behöver informationen antagligen ligga i texten i stället, eller 
rentav på en egen sida. 

Exempel:

Ett samverkansavtal ger rätt att påverka tidigt
Ett samverkansavtal är ett kollektivavtal som ska ge arbetstagarna rätt att påverka 
förslag till förändringar på arbetsplatsen tidigt. På varje arbetsplats skriver sedan 
facken och arbetsgivaren ett lokalt avtal om hur chefer och medarbetare ska 
samverka, till exempel i samverkansgrupper och på arbetsplatsträffar. Samverkans- 
avtalet styrs av både medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

Kommentar: Faktarutan ligger i en text där ordet samverkansavtal 
är centralt, men vi kan inte förutsätta att alla läsare känner till vad 
det innebär. En ruta med en informativ rubrik styr de mindre insatta 
läsarna rätt, medan de mer erfarna lätt kan hoppa över rutan.
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Bygg enkla meningar

Berätta vem som gör vad
Skriv så att läsarna snabbt förstår vem som gör vad i meningen.  
Annars får läsarna gissa – och gissar kanske fel. Undvik det genom 
att ange tydliga aktörer och vara försiktig med passiva verb (verb 
som slutar på -s).

Skriv inte

Anmälan görs på Försäkringskassans 
webbplats.

På varje arbetsplats skrivs ett lokalt 
avtal om samverkan.

Vid framtagande av kriterier för löne-
sättningen kan nedanstående beaktas:

Skriv så här

Anmäl arbetsskadan på Försäkrings-
kassans webbplats.

På varje arbetsplats skriver facken och 
arbetsgivaren ett lokalt avtal om hur 
chefer och medarbetare ska samverka.

Tänk på följande när ni tar fram kriterier 
för lönesättningen:

Exempel:

Visa tydligt hur meningarna hänger ihop
Använd många sambandsord för att visa hur dina meningar hänger 
ihop, till exempel ”alltså”, ”dessutom”, ”däremot”, ”därför”,  
”eftersom”, ”men”, ”också”, ”vidare”.

Exempel:

Att teckna en försäkring är kanske inte det första man tänker på som student. 
Men att vara oförsäkrad kan få stora ekonomiska konsekvenser om olyckan väl 
är framme. Därför erbjuder vi våra medlemmar en mycket förmånlig studentför-
säkring via Folksam.
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Skala bort onödiga ord
Granska dina meningar och se om du kan skala bort något för att 
göra texten enklare och mer direkt.

Exempel:

Skriv inte

riktlinjer för vad som gäller vid fram- 
tagande av profilprodukter

när nationaldagen infaller på en  
lördag eller söndag

Skriv så här

riktlinjer för att ta fram profilprodukter

när nationaldagen är en lördag eller 
söndag

Sätt det viktiga verbet tidigt i meningen
Det viktigaste verbet bör komma tidigt i meningen – det vill säga 
verbet som talar om vad någon gör eller vad som händer. Annars 
måste läsarna hålla information i korttidsminnet för länge, och 
tappar lätt bort sig.

Exempel:

Skriv inte

Om du har ordinarie arbetstid förlagd 
måndag till fredag och är anställd den 
6 juni, har du rätt att ta ut en ledig dag 
någon gång under det kalenderår som 
nationaldagen infaller på en lördag  
eller söndag.

Genom att prata med din chef om ditt 
arbete, din arbetsplats och målen för 
verksamheten får du en bra chans att 
påverka.

Skriv så här

Du har rätt att ta ut en ledig dag någon 
gång under kalenderåret när national-
dagen är en lördag eller söndag, om 
du har ordinarie arbetstid måndag till 
fredag och är anställd den 6 juni.

Du får en bra chans att påverka genom 
att prata med din chef om ditt arbete, 
din arbetsplats och målen för verksam-
heten.

Varning: Var försiktig med att börja meningar med genom, enligt, 
att, när det gäller eller liknande. Då kommer det viktigaste verbet 
ofta alltför sent. Dessutom vill läsarna veta slutsatsen eller rekom-
mendationen först, därefter din motivering eller källa.



17

Välj verb för en mer direkt text
Plocka fram verben som gömmer sig i substantiv, om meningen då 
blir kortare och mer direkt. Ofta kan du göra om substantiv som 
slutar på -ande eller -ing till verb, till exempel.

Exempel:

Skriv inte

skapande av nätverk mellan kommu-
ner, myndigheter och andra aktörer

riktlinjer för vad som gäller vid fram- 
tagande av profilprodukter

Vi har aktivt deltagit i framtagande av 
och utvärdering av lönestatistik sett ur 
ett jämställdhets-/mångfaldsperspektiv.

bedriva forskning

genomföra en studie

Skriv så här

att skapa nätverk mellan kommuner, 
myndigheter och andra aktörer

riktlinjer för att ta fram profilprodukter

Vi har deltagit aktivt i att ta fram och 
utvärdera lönestatistik ur ett jämställd-
hets- och mångfaldsperspektiv.

forska

studera

Undvik inskott mellan ord som hör ihop
Pressa inte in en lång bisats eller annan extra information mitt i  
meningen, mellan ord som hör nära ihop. Flytta i stället informa-
tionen till slutet, eller gör en helt ny mening.

Exempel:

Skriv inte

Du kan, om det finns synnerliga  
skäl, få ledigt med lön under en eller 
flera dagar.

Skriv så här

Du kan få ledigt med lön under en eller 
flera dagar, om det finns synnerliga 
skäl.
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Skriv hellre flera korta meningar än en lång
Långa meningar med mycket information blir ofta svårlästa. Skriv  
därför hellre flera korta meningar med tydliga samband sinsemellan.

Exempel:

Skriv inte

[Ingress:] Om du arbetar med rehabi-
litering, behandling, vård eller omsorg 
på ett hem eller center är det sannolikt 
att du och dina kollegor arbetar på en 
arbetsplats som har avtal med Vård- 
företagarna.

När du behöver vara hemma med 
sjukt barn eller vara ledig vid ditt barns 
födelse och får tillfällig föräldrapenning, 
betalar din arbetsgivare ut en  
kompletterande lön så att den totala 
ersättningen från Försäkringskassan  
och arbetsgivaren motsvarar din  
ordinarie fulla lön i upp till tio dagar  
per kalenderår.

Skriv så här

[Ingress:] Arbetar du med rehabilitering, 
behandling, vård eller omsorg på ett 
hem eller center? Då är det sannolikt 
att din arbetsplats har avtal med Vård-
företagarna.

Du får tillfällig föräldrapenning från 
Försäkringskassan när du behöver vara 
hemma med sjukt barn (vabba) eller 
vara ledig när ditt barn föds. Då betalar 
din arbetsgivare också ut en  
kompletterande lön, så att du totalt får 
lika mycket som din ordinarie fulla lön. 
Du får den kompletterande lönen i upp 
till tio dagar per kalenderår.
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Välj begripliga ord och  
förklara fackord
Välj vanliga, korta och moderna ord

Ju ovanligare ord, desto större är risken att läsarna inte 
      känner till ordet.

Ålderdomliga ord gör texten stel och svårläst.

Korta och vanliga ord ger bättre sökmotoroptimering på  
 webben.

Exempel:

Skriv inte

Ovanliga ord

nyttja
initiera
tillhandahålla

Ålderdomliga ord

erhålla
föreligga
förefalla
beakta

Långa prepositioner

avseende
angående
rörande
gällande
beträffande
med avseende på
i fråga om
i enlighet med

Skriv så här

Vanliga ord

använda
sätta igång, starta
erbjuda, ge, ha (eller något annat som 
passar i sammanhanget)

Moderna ord

få
finnas
verka
tänka på, ta hänsyn till, uppmärksamma

Korta prepositioner

om, av, i, kring
om
om, för
om
om, av
om, till, för
om
enligt, som
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Välj ord som läsarna använder
Hjälp dina läsare att hitta rätt i texten. Använd ord som de letar 
efter och känner igen.

Välj ut några viktiga ord som du tror att läsarna använder.

Kontrollera att de viktiga orden finns med på olika ställen i 
texten. Se särskilt till att de står i menyer och rubriker, men 
också i ingressen och brödtexten.

Det går bra att böja orden, även på webben. Sökmotorer kan 
hantera det.

Tänk på att många läsare kan använda ord som inte är helt korrekta. 
Till exempel kan läsare söka efter ordet ”semesterersättning” när 
de egentligen menar det som heter ”semesterlön”. Ta hänsyn till 
det i texten genom att ta med de orden och förklara vad de betyder. 
Annars finns en risk att läsarna inte hittar rätt.

Förklara fackorden så att läsarna säkert förstår 
Ibland behöver du använda fackord som är centrala för Visions 
eller andras verksamheter. Risken är stor att fackorden inte är 
bekanta för alla läsare. Förklara dem därför, till exempel i en egen 
mening eller inom parentes.

Exempel:

Skriv inte

A-kassan räknar fram din normal- 
inkomst.

Avtalet ska ge reallöneökningar för 
våra medlemmar.

Skriv så här

A-kassan räknar fram din genomsnittliga 
inkomst under de senaste 12 månaderna, 
så kallad normalinkomst.

Avtalet ska ge reallöneökningar för 
våra medlemmar. Det betyder att löne-
ökningarna ska vara större än inflationen.
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Använd samma ord för samma sak
Använd samma ord för samma sak genom hela texten – variera 
inte språket för sakens skull. Läsarna blir lätt förvirrade om du 
talar om samma sak på olika sätt. 

Exempel:

Växla inte mellan löneprocess och lönerevision. Välj ett av orden. 
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Skriv normkritiskt och  
inkluderande – du och läsarna 
är likvärdiga
Som fackförbund vill vi vara moderna och ligga i framkant. Vi utgår 
alltid från att vi och alla våra läsare är likvärdiga. Det här påverkar 
våra texter. Vi behöver skriva öppet och inkluderande, och vara  
kritiska mot normer i samhället som kan vara diskriminerande på 
olika sätt.

Skriv så att du inkluderar alla i målgruppen 
– och motarbeta stereotyper
Välj ett språk som inte diskriminerar eller exkluderar vissa läsare.  
I Visions texter är människors kön, ålder, etnicitet med mera ofta 
oviktigt. Ange därför inte till exempel kön i onödan, utan bara om 
du särskilt behöver synliggöra en grupp eller påtala en orättvisa 
(se nedan). Försök också att kompensera för ojämlikheter i sam-
hället genom att motarbeta stereotyper.

Försök att ge kvinnor och män lika mycket utrymme i texterna.
 Det kan vara svårt för områden som inte är jämställda – men 

ansträng dig då extra för att inte bekräfta stereotypa könsroller. 
Lyft till exempel fram en kvinnlig IT-utvecklare eller en manlig 
medicinsk sekreterare, om det är upp till dig att välja.

Låt människor från olika grupper vara representerade i många 
 typer av texter. Undvik alltså att skriva om till exempel kvinnor, 

personer med utländsk bakgrund, äldre och personer med 
funktionsnedsättningar i framför allt vissa sammanhang, till 
exempel i texter som särskilt tematiserar jämställdhet och 
mångfald.

Undvik att framställa människor från olika grupper på generellt 
olika sätt, till exempel kvinnor som passiva och män som aktiva.

Använd både för- och efternamn när du namnger någon, 
 oavsett ålder, kön eller roll.



23

Synliggör grupper av människor där det behövs
Vi ska inte dela in människor efter till exempel kön eller bakgrund i 
onödan. Samtidigt är det ofta viktigt att synliggöra grupper av männ-
iskor för att kunna undersöka och beskriva ojämlikhet. Statistik är 
till exempel ofta könsuppdelad av den anledningen.

Skriv om ”kvinnliga chefer”, ”chefer med utomeuropeisk 
 bakgrund” och så vidare när det behövs.

Synliggör normen: Låt inte ”chef” betyda ”manlig chef född 
 i Sverige”. Skriv ut till exempel ”manlig chef” och ”chef född 
 i Sverige” när det behövs.

När du ber människor att ange kön, ha inte bara alternativen 
 ”man” och ”kvinna”, utan också till exempel ”annat”.

Förutsätt inte att läsarna har vissa egenskaper
Förutsätt inte att en person till exempel

är heterosexuell
har en viss hudfärg
är född eller uppvuxen i Sverige
är svensk medborgare
har en viss ekonomi
identifierar sig som antingen man eller kvinna.

Exempel:

Skriv inte

medborgare (om det inte är nödvändigt)

han eller hon

människor av båda könen

make/maka
pojkvän/flickvän

Skriv så här

invånare

hen

människor av alla kön,
människor oavsett kön

partner
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Skriv könsneutralt
Undvik grammatiska konstruktioner som anger kön.

Exempel:

Skriv inte

förtroendeman

vetenskapsman

riksdagsman

talesman

den nye ordföranden

skådespelerska

Skriv så här

förtroendevald

forskare

riksdagsledamot

talesperson

den nya ordföranden

skådespelare

Hen: Använd pronomenet ”hen” när det passar. ”Hen” är inklude-
rande för personer som inte vill definieras utifrån kön. ”Hen” är 
också ett praktiskt pronomen när könet är oviktigt eller okänt, och 
används numera av många organisationer och myndigheter. ”Hen” 
böjs inte.
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Skriv korrekt och konsekvent

Här följer ett urval av allmänna regler för att skriva korrekt och 
konsekvent, och några regler som är specifika för Vision. I slutet av 
kapitlet finns hänvisningar till fler allmänna skrivregler.

Använd namnet Vision konsekvent
Namnet Vision – stavning, böjning och sammansättningar:

Skriv Vision, med stor första bokstav och sedan små bokstäver.

Använd ägandeformen Visions: ”Veronica Magnusson är Visions
 förbundsordförande.”

Använd bindestreck i sammansättningar: Vision-medlem, 
 Vision-ombud, Vision-anställd. Lägg inte till något s.

Undantag: Skriv inte Vision-center om de olika centren, utan  
tydliggör att det handlar om ett regionalt kontor: ”Visions center i  
Västerås”, ”Kontakta Visions center i ditt område”, ”Vision har sju 
center”.

Områdenas namn: 

Område Syd
Område Sydost
Område Väst
Område Västerås
Område Stockholm
Område Mitt
Område Norr.

Avdelningar och klubbar: Skriv så att det blir tydligt för läsarna 
vilken avdelning och klubb det gäller. Undvik avdelningsnummer 
när du skriver till medlemmar.
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Välj ord som passar Visions ton

Exempel:

Skriv inte

hjälpa

sifferlöst avtal

kräva

sätta stopp för, protestera mot

underställd

rättvis lön

kvinnoarbete

hemsida, Visions hemsida

yrkesfrågor

Skriv så här

inspirera, peppa, ge stöd, ge råd, erbjuda

avtal utan angivna siffror

arbeta för, vilja, se behov av, med  
ambitionen att, målet är att

förändra, förbättra, utveckla

medarbetare

rätt lön

kvinnodominerat arbete, flest kvinnor 
jobbar

webbplats, vision.se, Visions webbplats

yrkesfokus

Skriv ut förkortningar
Skriv som huvudregel ut förkortningar: till exempel, bland 

 annat, och så vidare, cirka, med flera, procent.

Använd svenska utskrivningar av förkortningar på andra språk, 
 om de är etablerade. 

När du behöver använda en förkortning, skriv förkortningen 
 efter den utskrivna formen första gången, omgiven av parentes.

Börja med stor bokstav när du skriver förkortningar som är 
 namn och som uttalas som ord: Ikea, Nato, Sida (ägandeform: 

Ikeas, Natos, Sidas).

Använd genomgående stora bokstäver när du skriver 
 förkortningar som är namn och som uttalas bokstav för  

bokstav: TCO, FN, USA (ägandeform: TCO:s, FN:s, USA:s).
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Exempel:

Skriv inte

t.ex.

bl.a.

%

AG (arbetsgivare)

SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner)

TCO (Tjänstemännens 
centralorganisation)

PSI, Public Service International

Socialstyrelsen, SoS

European Agency for Safety and  
Health at Work, EU-Osha
Europeiska arbetsmiljöbyrån  
(EU-Osha)

Skriv så här

till exempel

bland annat

procent

arbetsgivare

Första gången i texten: Sveriges  
Kommuner och Regioner (SKR)  
Därefter: SKR

Första gången i texten: Tjänstemännens 
centralorganisation (TCO)
Därefter: TCO

Första gången i texten: Public Service 
International (PSI)
Därefter: PSI

Socialstyrelsen

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Stava rätt och konsekvent
När du är osäker på hur ett ord stavas, slå upp det i Svenska Akade-
miens ordlista (finns på svenska.se).

Stavningar vi har valt framför andra varianter:

mejl, mejla (eller e-post, skicka e-post)
cv (inte CV)
schyst
kollegor
mobbning
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Fasta uttryck: ett ord eller flera?

Skriv ihop

alltför

alltihop

alltsedan

detsamma

förutom

gentemot

häromdagen

ibland

ihop

ingenstans

isär

någonstans

rentav

såväl

tvärtom

återigen

överallt

Skriv isär

efter hand

framför allt

för övrigt

i dag

i fråga (om)

i gång

i går

i stället (för)

lika väl

nu för tiden

runt om(kring)

till freds

till godo

till hands

till mötes

till sist

till vara

till väga

tills vidare

under tiden

upp och ner

var sin, var sitt

över huvud taget

I andra fall:  
Välj den form som står först i Svenska Akademiens ordlista.
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Ord som ofta blir fel:

Skriv inte

kalendarie
seminarie
stipendie

cv granskning
cv coach
TCO familjen

profesionell, proffessionell

föräldrarledig

Skriv så här

kalendarium (flera kalendarier)
seminarium (flera seminarier)
stipendium (flera stipendier)

cv-granskning
cv-coach
TCO-familjen

professionell

föräldraledig

Använd siffror och bokstäver konsekvent
Bokstäver: Skriv i princip små tal, till och med tolv, med bokstäver 
när talen inte är det viktiga med texten.

Siffror: Skriv tal med siffror när
talen är det viktiga med texten, till exempel i text om statistik, 

 medlemssiffror eller inkomstuppgifter

du har många tal i en text

du skriver klockslag, måttenheter eller decimaltal

du anger både mindre och större tal för liknande begrepp, till 
 exempel i uppräkningar: ”5, 7 respektive 25 medlemmar”.

Exempel:

Undvik

SKTF vann 2 mål i Arbetsdomstolen.

klockan nio–tio

tre procent

fem, sju respektive 25 medlemmar

Du ska vara ledig minst elva samman-
hängande timmar per 24-timmars- 
period.

Skriv så här

SKTF vann två mål i Arbetsdomstolen.

klockan 9–10

3 procent

5, 7 respektive 25 medlemmar

Du ska vara ledig minst 11 samman-
hängande timmar per 24-timmars- 
period.
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Använd stor och liten bokstav konsekvent
Stor bokstav: Börja med stor bokstav när du skriver namn på till 
exempel personer, organisationer och politiska partier. Om flera 
ord ingår i namnet, ska oftast bara det första ordet och rena namn 
ha stor bokstav: Svenska kyrkan, Tjänstemännens centralorga-
nisation. Några undantag är Sveriges Kommuner och Regioner, 
Vision Direkt och Vision Chef.

Liten bokstav: Börja med liten bokstav i till exempel
ord som förbundsstyrelse, valutskott, ordförande, förbundsmöte
yrkestitlar: socionom, tekniker, administratör
veckodagar och månader: måndag, januari
benämningar på lagar: arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen
engagemangskiosken.

Undvik snedstreck
Använd bara snedstreck (/) i undantagsfall. Snedstreck gör ofta  
betydelsen otydlig.

Exempel:

Skriv inte

avdelning/klubb

kommun/region

kommun-/regionägda bolag

ordförande och/eller kontaktperson

Skriv så här

avdelning eller klubb

kommun eller region, kommun och 
region

kommun- eller regionägda bolag

ordförande eller kontaktperson,  
ordförande och kontaktperson

Skilj på tankstreck och bindestreck
Tankstreck (–) är ett längre streck än bindestreck (-). Överanvänd inte 
tankstreck, men ibland behövs de. Här är några exempel på användning.

Ange period och omfång:
klockan 8–20
10–15 personer
1–15 juli (= från och med 1 till och med 15 juli)
2007–2017.
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Markera paus eller tillägg:
Utvecklingssamtal – guide för dig som chef (rubrik)
Här får du råd för att samtalet ska bli så bra som möjligt 

 – för medarbetaren, för dig som chef och för er verksamhet.

Skriv repliker:
– Visions medlemmar vill ha ett mänskligt arbetsliv, säger 

 Eva-Lotta Nilsson.

Det kortare bindestrecket ska du bara använda i sammansatta ord:
Vision-ombud
covid-19-pandemin

Slå upp aktuella skrivregler
Följ aktuella rekommendationer från Språkrådet. Använd den  
senaste upplagan av Svenska skrivregler från Språkrådet, eller 
Myndigheternas skrivregler som finns på Språkrådets webbplats. 
Där kan du också få svar på vanliga språkfrågor i deras frågelåda:
www.isof.se

Slå upp stavning i Svenska Akademiens ordlista, SAOL:
www.svenska.se

På regeringens webbplats finns Svarta listan, som listar ord och 
fraser som kan ersättas i författningsspråk:
www.regeringen.se

http://www.isof.se
http://www.svenska.se
http://www.regeringen.se
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Varför klarspråk?

De här skrivriktlinjerna har visat hur du skriver klarspråk – språk 
som är tydligt och begripligt för dem som ska läsa. Klarspråk är  
nödvändigt för att våra texter ska fungera för alla våra målgrupper.

Klarspråk fungerar för allt otåligare läsare
Vi som skriver för att nå många behöver känna till hur invånarnas 
läsande förändras:

Människor är otåligare än för 10 år sedan. De läser till exempel så 
mycket i mobilen att de har börjat förvänta sig samma överblick 
och snabba texter även på papper.

Fler än du kanske tror har svårt att läsa. Hela 25 procent av de 
 vuxna svenskarna klarar inte läsförståelseuppgifter på nivån för 

årskurs 9. Det kan bero på många saker, till exempel adhd,  
dyslexi, värk, ångest eller låga kunskaper i svenska.

Många som läser bra är ändå så stressade att de läser dåligt, 
 eller åtminstone slarvigt. Bara 30 procent av en text blir läst,  

enligt undersökningar av webbtexter.

Klarspråk sparar tid och pengar
Texter som inte är onödigt komplicerade sparar lästid. Begripliga 
texter minskar också risken för missförstånd. Det betyder att vi  
vinner tid, och därmed pengar, på att skriva klarspråk. Vi slipper 
svara på frågor i onödan, komplettera underlag och reda ut miss-
förstånd på grund av krånglig text. På så sätt använder vi tid och 
pengar mer effektivt.

En enkel språkstruktur ger också högre förtroende för organisatio-
nen, visar undersökningar från bland annat Skatteverket. Dessutom 
får vi själva en bättre arbetsmiljö om vi omges av begripliga texter!

Läs mer om klarspråk hos Språkrådet
Avdelningen Språkrådet på myndigheten Institutet för språk och 
folkminnen stöttar klarspråksarbete.

Läs mer på deras webbsida om klarspråk:
www.isof.se/sprak/klarsprak

http://www.isof.se/sprak/klarsprak

