
AmadeuS 

 
  

 

 Skriftlig information – några råd 
 Delvis efter en föreläsning med Mats Myhrberg, LHS, Eija Kuyumcu, Språkforskningsinstitutet Rinkeby 

 
1. Utformningen 

a. Skriv det viktigaste först 

b. Använd personligt tilltal; (Vi betalar din bussbiljett. Om du åker bil får du…) 

c. Försök att skriva som en berättelse 

i. Klargör orsakssamband 

ii. Dramatisera gärna för att texten ska bli mer levande, det är lättare att förstå 

d. Struktur 

i. Inte för långt 

ii. Dela in i stycken och skriv mellanrubriker 

e. Typografi 

i. Punktlistor och fetstil vid nyckelord kan underlätta 

f. Grammatik/Syntax 

i. Aktiva meningar med subjekt i stället för passiv 

a. Du ska skicka brevet…  i stället för …brevet skickas 

ii. Försök att göra en enkel meningsbyggnad 

g. Enkla, logiska svarsalternativ  

h. Ordval 

i. Välj vanliga konkreta ord och undvik byråkratsvenska 

a. brev i stället för skrivelse 

b.  Övergripande ord är ofta ett problem, t ex transportväsende, kommunikationsmedel, färdsätt 

medan bil, buss, tåg etc är lätt. ”Ersättning utgår för billigaste färdsätt….” (jfr 1b ovan) 

2. Följetongen Sverige 

a. Tänk efter vilken förförståelse (de allra flesta) svenskar har 

i. ”Vi hade en fin gran i år”, ”Redan på vikingatiden/dansktiden”, 

 
3. Det kulturella filtret 

a. Skrivkultur – muntlig kultur (ex. många från Somalia, Afghanistan) 

b. Hur man tar till sig information (jfr flygplatssketchen från föreläsningen) 

 

4. Utse en grupp som ni provar materialet på (Fokusgrupp) 

a. För att kontrollera läsbarheten 

b. Öka tilltron 

i. Många misstror myndigheter  

c. Viktigt välja den här gruppen med omsorg 

 

Andra sätt att informera än skriftlig direktinformation 
 

Information på modersmålet med informatörer har stora fördelar. Människor från områden där skrivkunnigheten inte 

är helt allmän litar ofta mer på muntlig information av en betrodd person än skriftliga meddelanden. Det kan också 

vara värt att pröva andra kanaler som 

i. Lokal TV, närradio, annonser på modersmålet 

ii. Invandrarföreningar 
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Problem för svaga läsare 

(delvis efter Eija Kuyumcu, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby) 

 

Allmänt: Svaga läsare 

- stannar upp vid okända ord och klarar inte att gå vidare.  

- har ofta svårt att förstå ledtrådar i texten för att förstå enskildheter.  

- får ingen överblick medan en van läsare läser ”på två plan”.  

- har också svårt förstå hur ord länkas till varandra. 

 

Exempel på svårigheter: 

- Omskrivning (ofta stilistiskt för att undvika upprepning) 

o Anders – killen – han – ”den lille rackarn” 

o Stockholm, staden, stan, kungliga huvudstaden, Staden på vattnet, staden mellan broarna, Mälardrottningen 

- Olika språkliga länkar 

o och, dessutom – (additiva),   

o för, eftersom, därför –  (orsak).  OBS! för kan också förväxlas med prepositionen  

o om …. så, om  – (villkor) 

o så, alltså – (följd) 
o under, då, när – (tidssamband) 

 

- Utelämnade led 

o Kerstin tog med sig kyckling, potatissallad och bröd, Ellen bara en morotspaj. 

o Brevet /som/ jag postade. 

o Körsbärssylt/gjord/ på frusna bär är godare än en på konserverade. 

- Andra vanliga konstruktioner i svenskan (men ej nödvändigtvis i andra språk). 

o Åker du i morgon? Ja, det gör jag. (Finns t.ex. inte i finska, slaviska språk, jfr en del svenskars svårighet med  

 att lära sig omskrivning med do på engelska). 

o ”Du kommer väl inte från Ryssland?” -  ”ja” – Jaså, du kommer från Ryssland?” – ”Nej!” (Jakande svar på  

 nekande fråga = ja, det du säger är rätt (dvs jag kommer inte från Ryssland) 

 

- Passiva konstruktioner 

 

- Flertydiga ord (homonymer); åt, var, får 

 

- Partikelverb; (Tänk på mitt exempel med gå på. Konstruktionen med verb plus betonad partikel, ofta preposition  

 är mycket vanlig vid många frekventa verb, t.ex, få, hålla, ställa, lägga,. (hålla på, lägga till, ställa ut etc.) 

 

- Långa komplexa meningar med tunga led i början 

o Det grymma och smutsiga kriget i mellanöstern som nu pågått i flera decennier är… 

 

 

 

   

                                                                                                                       

Jaha….på det 

viset…..…då 

förstår jag… 

Ersättning utgår för billigaste färdsätt 

från hemmet till förrättningsplatsen 

och åter. 


