
FÅ FRAM HOVEDBUDSKAPET
Gjør det helt klart for leseren hva du vil med 
teksten. Skriv det viktigste først, g jenta 
hovedbudskapet, eller bruk visuelle virkemidler.

Se eksempler på gode, målrettede tekster
 på Innsiden.

GI TEKSTEN EN PRESIS OVERSKRIFT
Lag en overskrift som forteller hva akkurat denne 
teksten handler om, eller hva leseren skal gjøre.

Eksempel
Tilsyn med vinduer > Tilsyn med vinduer – 

send inn dokumentasjon
01 02

FORKLAR FAGUTTRYKK OG FORKORTELSER
Forklar fagbegreper, forkortelser og interne 

formuleringer som beskriver saksgangen og regelverket.

Eksempel
Kontrollforetaket skal gjennomføre en sluttkontroll 

og skrive en sluttrapport. Det vil si at ...03 04

BRUK INFORMATIVE MELLOMTITLER
Bruk flere mellomtitler, og bruk dem til å få fram 
nøkkelinnhold og gi viktige beskjeder til leseren.

Eksempel
Fristen for å gi tilbakemelding er 30.05.2014
Hva skjer dersom kontrollen avdekker feil eller mangler?

SKRIV AKTIVT – FÅ FRAM ROLLER OG ANSVAR 
Vær på vakt mot passive formuleringer 

som dekker over roller og ansvar.

Eksempel
Det skal betales et gebyr > Dere må betale et gebyr.
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FLYTT LOVHENVISNINGENE BAKOVER
Vurder om du kan plassere paragrafer og lovhjemler lenger 
bak i setningen. 

Eksempel
Direktoratet for byggkvalitet gir samtidig et overtredelsesgebyr 
etter plan- og bygningsloven § 32-8 og TEK 10 § 3-15.
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BRUK DOBBEL BESTEMMELSE
Skriv oppdatert og konkret ved å bruke dobbel bestemmelse 
av substantiver.

Eksempel
dette år > dette året
de opplysninger > de opplysningene

SE OPP FOR TUNGT OG GAMMELDAGS SPRÅK
Luk ut ord og uttrykk som gir teksten et stivt og høytidelig preg.

Eksempel
ovennevnte dokumentasjon > denne dokumentasjonen

Vi hører gjerne fra Dem > Vi hører gjerne fra dere

LES KORREKTUR
Bruk ordbøker, ta stavekontroll, og få en kollega til 

å lese gjennom teksten din.

Les mer om orddeling, manglende komma 
og bruk av stor og liten forbokstav på Innsiden.

07 08

VELG VERB FRAMFOR SUBSTANTIVUTTRYKK
Vurder om du kan bruke verb i stedet for tunge 
substantivuttrykk for å lette lesingen.

Eksempel
Dere må sende klagen senest tre uker etter mottakelse av 
vedtaket > Dere må sende klagen senest tre uker etter 
at dere har mottatt vedtaket.

Ti retningslinjer for klart språk 
i Direktoratet for byggkvalitet


