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Klart og tilgjengelig språk i LDO 

LDO skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling. Vi verner om noen av samfunnets 

mest utsatte og svake grupper, noe som innebærer et særlig demokratisk ansvar. Det er 

derfor viktig at vi skriver tilgjengelige og inkluderende tekster som når ut til alle. 

Retningslinjer for gode tekster 

De språklige retningslinjene skal hjelpe oss å skrive klare, leservennlige og imøtekommende 

tekster i LDO. Enkeltpersoner, virksomheter og andre målgrupper skal bli møtt med et 

tydelig og forståelig språk i brev (uttalelser i klagesaker), veiledningstekster, 

høringsuttalelser, pressemeldinger, rapporter og nettekster. Retningslinjene kan også bidra 

til å gjøre den interne kommunikasjonen i LDO mer effektiv og målrettet i interne notater, 

referater, e-poster og intranettekster.  

Vi stiller allerede sterkt, men kan bli enda bedre! 

Godt språk i LDO er en systematisk framstilling av gode språklige grep vi skal bruke når vi 

skriver, med eksempler fra LDOs egne tekster. Utgangspunktet for retningslinjene er 

Språkrådets analyse av språket i LDO høsten 2009 og anbefalingene fra prosjektet ”Klart 

språk i staten”.  

Kartleggingen av språket i LDO viser at vi kan bli flinkere til å bygge opp gode setninger, 

bruke forståelige ord og følge skrive- og tegnsettingsreglene. Men kartleggingen viser også 

at vi gjør mye riktig: Vi strukturerer innholdet i tekstene godt, lager gode overskrifter og 

bruker tekstbinding aktivt. Dette er et flott utgangspunkt, og de gode, tilgjengelige LDO-

tekstene er innen rekkevidde! 
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1 Vi henvender oss direkte til leseren 

Dette er vi allerede flinke til! 

 

Inkluderende tekster krever at vi henvender oss direkte til leserne våre. Direkte henvendelse 

handler om å ta hensyn til leseren og leserens perspektiv, og legger rammen for tydelig og 

god kommunikasjon.  

Når vi skriver til én eller flere klart definerte mottakere, henvender vi oss derfor direkte til 

leseren og bruker du og dere aktivt i teksten. Vi bruker du til enkeltpersoner og dere til 

institusjoner og virksomheter. Det kan også være greit å variere med navnet på 

virksomheten. 

Gode eksempler på direkte henvendelse 

Dine rettigheter – Dine plikter 

Slik klager du 

Du kan lese mer om opplysningsplikten her. 

Dersom du ønsker å klage, sender du klagen til den etaten som har fattet vedtaket om 

avslaget. 

 

Eksempler Mer direkte og konkret henvendelse 

Mer informasjon om ombudets 

informasjonstjenester finnes under 

Pressesenter. 

Du finner mer informasjon om ombudets 

informasjonstjenester under Pressesenter. 

Enkelt skjema for deg som ønsker å bli 

kontaktet av en rådgiver. 

Fyll ut dette skjemaet hvis du ønsker å bli 

kontaktet av en av våre rådgivere. 

Presserådgiver Helge Olav Haneseth 

Ramstad er den du bør kontakte hos 

ombudet for rask behandling av 

mediehenvendelser: tlf.: 23 15 73 37. 

Ta kontakt med presserådgiver Helge Olav 

Haneseth Ramstad på tlf.: 23 15 73 37. 
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2 Vi varierer mellom vi, ombudet, LDO og Likestillings- og 

diskrimineringsombudet 

Dette kan vi bli flinkere til! 

 

Tydelige tekster innebærer at vi er synlige i tekstene våre. Det gjør vi gjennom å bruke 

forskjellige varianter av navnet vårt og pronomenet vi. Så lenge vi har etablert navnet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet tidlig i teksten, kan vi gjerne bruke pronomenet vi. 

Dette skaper en direkte og klar kommunikasjon.  

Vi varierer mellom forkortelsen LDO, kortformen ombudet eller det fulle navnet Likestillings- 

og diskrimineringsombudet. Husk at kortformen ombudet skrives med liten forbokstav. Vi 

kan bruke forkortelsen LDO i resten av teksten når vi har presentert den i en parentes etter 

det fullstendige navnet.    

Eksempler  

Ombudet vil likevel oppfordre partene til å komme fram til en løsning. Vi ber om 

tilbakemelding innen […]. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal fremme likestilling og bekjempe 

diskriminering. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir 

veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. 

 

3 Vi bruker ord og uttrykk leserne kjenner til 

Dette kan vi bli flinkere til! 

 

Av og til må vi bruke ord som ikke er kjent for alle. Det kan for eksempel være presise 

fagbegreper eller juridiske begreper som det ikke må være tvil om betydningen av. Skriver vi 

til kollegaer eller andre fagpersoner, skaper ikke disse ordene problemer.  

Mange av tekstene i LDO har imidlertid en sammensatt mottakergruppe, og da er det helt 

avgjørende at alle leserne får nok og forståelig informasjon. Som en generell huskeregel skal 

vi derfor rette tekstene til de som kan minst. Da legger vi til rette for inkluderende og tydelig 

kommunikasjon som når ut til alle. 
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Vi bruker moderne norsk og unngår «kanselliord»  

Klare og lettfattelige tekster krever at vi bruker ord og uttrykk som leseren kjenner. Vi skal 

derfor unngå å bruke for mange såkalte kanselliord. «Kanselliord» er stive, formelle ord og 

uttrykk som vi ikke bruker i dagligspråket, men som ofte forekommer i tekster fra det 

offentlige.  

Noen typiske «kanselliord» Alternative begreper som leseren kjenner 

bedre 

ad om, til 

angjeldende denne 

angående om, når det gjelder 

avholde holde 

da (årsakskonjunksjon) siden, fordi, ettersom 

De, Dem du, dere 

finne å kunne, ville, finne grunnlag for 

forevise vise 

framholde påpeke, framheve 

følgelig altså, dermed, derfor 

hensynta ta i betraktning, ta hensyn til 

herunder under dette, i den forbindelse, blant annet, 

medregnet, inklusiv 

hva gjelder som gjelder 

hvilket betyr som betyr 

hvorledes hvordan 

i inneværende år i år 

nedenstående det som står nedenfor/under 

ovenstående det som står over, det som er nevnt tidligere 

på det nåværende tidspunkt nå 
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samt og, i tillegg, og dessuten 

såfremt hvis, om, dersom 

vedrørende om, i forbindelse med, som gjelder 

 

Se også Språkrådets utfyllende liste over andre slike formelle ord og uttrykk som kan byttes 

ut: http://www.sprakrad.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Kansellisten/#Listen  

 

Eksempler Bedre 

Ad forskriftens § 1 Formål og 

anvendelsesområde 

Forskriftens § 1 Formål og 

anvendelsesområde  

Om forskriftens § 1 Formål og 

anvendelsesområde 

Filformatet må være tekstbasert, da 

PDF-bildefiler verken kan leses med 

punktleselist eller syntetisk tale. 

Filformatet må være tekstbasert, siden PDF-

bildefiler verken kan leses med 

punktleselist eller syntetisk tale. 

Med bakgrunn i ovenstående ser LDO 

et klart behov for at […] 

På bakgrunn av dette ser LDO et klart behov 

for at […] 

LDO ser derfor et klart behov for […] 

 

Vi forklarer faguttrykk 

Mange av de faguttrykkene vi oppfatter som presise og entydige, er ikke kjent for leserne 

våre. Vi skal derfor forenkle der vi kan, og bruke gode synonymer når det er mulig. De 

faguttrykkene vi må bruke, forklarer vi. 

Eksempler der vi forklarer faguttrykk 

I slike tilfeller har ledelsen, ifølge arbeidsmiljøloven § 2-5, ikke lov til å sette i gang 

gjengjeldelse. Det vil si at å melde fra om diskriminering eller trakassering ikke skal føre 

til negative konsekvenser. 

Moderat kvotering er tillatt. Det betyr å prioritere en søker fra en underrepresentert 

gruppe når to søkere er tilnærmet like godt kvalifisert. 

 

http://www.sprakrad.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Kansellisten/#Listen
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4 Vi unngår passiv og skriver aktive setninger 

Dette kan vi bli flinkere til! 

 

Tekster som er preget av passivformuleringer, blir ofte tunge, utilgjengelige og vanskelige å 

forstå. Vi bør derfor unngå passivsetninger som gjør språket stivt og upersonlig. Det finnes to 

typer passivkonstruksjoner, s-passiv (skrives, leses) og omskrevet passiv med er eller blir 

(er/blir skrevet, er/blir lest). Det er s-passiven vi finner mest av i våre tekster. 

Passivformuleringer gjør også språket mindre tydelig siden vi skjuler hvem som handler i 

setningen. LDO skal være en tydelig og handlekraftig aktør, og vi kan bruke aktivsetninger for 

å få fram dette. Når vi skriver aktivt, bruker vi LDO, vi, du og dere, slik at det blir tydelig hvem 

som gjør eller skal gjøre noe. Rollene blir klargjort, og kommunikasjonen blir tydeligere. 

Ikke slik Men slik 

Loven håndheves av ombudet. Ombudet håndhever loven. 

Ombudets avvisning kan påklages. Du kan klage på ombudets avvisning. 

Det vises i den forbindelse til […]. Vi viser i den forbindelse til […]. 

Erstatning for brudd på 

diskrimineringsforbud kan bare ilegges av 

de ordinære domstolene. 

Det er bare de ordinære domstolene som 

kan ilegge erstatning for brudd på 

diskrimineringsforbud. 

 

Av og til er passiv likevel det beste, for eksempel når det er mindre viktig å uttrykke hvem 

som utfører handlingen.  

Her kan vi bruke passiv 

Dette brevet sendes bare elektronisk. 

Begrepet ”nedsatt funksjonsevne” skal forstås i vid forstand. 

 

5 Vi unngår tunge substantivuttrykk og bruker heller verb 

Dette kan vi bli flinkere til! 
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Vi bør unngå tendensen til å gjøre om verb til tunge substantiver, såkalt substantivsyke. 

Mange tunge substantivkonstruksjoner gjør språket abstrakt, tettpakket og tungt. Ved å 

bruke verb i stedet gjør vi det lettere for leserne å relatere seg til innholdet i teksten.  

Avanserte omskrivinger med substantiver (gjennomføre en kartlegging, foreta en endring) 

bør derfor alltid byttes ut med den mer konkrete, verbale varianten (kartlegge, endre). 

Eksempler på tunge substantivuttrykk Skriv heller 

Regelverket mangler fleksibilitet. Regelverket er ikke fleksibelt. 

Dette medfører riktighet. Dette er riktig. 

[…] om det har skjedd brudd på 

diskrimineringsloven. 

[…] om diskrimineringsloven har blitt brutt. 

Klagefristen er tre uker etter 

mottakelsen av dette brevet. 

Klagefristen er tre uker etter at du har 

mottatt dette brevet. 

Klagen blir tildelt en saksbehandler 

som foretar en vurdering av om den 

kan behandles av LDO. 

Klagen blir tildelt en saksbehandler som 

vurderer om den kan behandles av LDO. 

FAD skal håndheve denne 

lovbestemmelsen etter ikrafttredelsen. 

FAD skal håndheve denne lovbestemmelsen 

etter at den trer i kraft. 

NITO-gruppen bygger sin anførsel på at 

det ikke var knyttet noen krav til 

tilstedeværelse for utbetaling av den 

bonusen som ble foretatt.  

NITO-gruppen bygger sin anførsel på at A 

ikke stilte noen krav om at B skulle være til 

stede for å få utbetalt bonusen. 

 

6 Vi unngår tettpakket og komprimert språk 

Dette kan vi bli flinkere til! 

 

Dette punktet henger sammen med retningslinje 5 over. Et tettpakket og komprimert språk 

gjør tekster utilgjengelige og utydelige. Løsningen er å pakke ut informasjonen ved å bruke 

verb og pronomen. Og så lenge setningene blir tydeligere, gjør det ikke noe om de blir litt 

lengre eller litt kortere. 

Ofte vil vi gjerne si mye på en gang, og særlig i fagtekster vil vi gjerne ha med både forbehold 

og detaljinformasjon, innskudd og tilleggsinformasjon i én og samme setning. Men dette gjør 
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setningene kompliserte og vanskelige å forstå. Hvis vi derimot deler opp informasjonen i 

passelig store biter, setter punktum oftere og venter med forbehold og tilføyelser til neste 

setning, kan vi unngå at leseren faller av lasset. 

For tettpakket Forslag til omskriving 

Ved en bedret effekt på sysselsetting vil 

nødvendigvis lønnsomhetsperspektivet 

bli enda tydeligere. 

Hvis sysselsettingen øker, ser vi enda 

tydeligere at [ordningen] er lønnsom. 

Det skal derfor mye til før 

departementet kan fravike 

Innstillingsrådets anbefaling, og en 

fravikelse fra Innstillingsrådet stiller 

etter ombudets mening store krav til 

en grundig og saklig begrunnelse for at 

anbefalingen fravikes. 

Det skal derfor mye til for at departementet 

ikke skal følge anbefalingen fra 

Innstillingsrådet. I så fall må de ha en spesielt 

god og saklig grunn til det.  

 

7 Vi bruker bindeord 

Dette er vi allerede flinke til! 

 

Bindeord skaper sammenheng og flyt i tekstene våre. Bindeord er småord som viser hvordan 

de ulike delene av teksten forholder seg til hverandre, for eksempel om en setning står i 

motsetning til en annen, eller om den er et utfyllende tillegg. Vi bruker også bindeord til å 

vise årsakssammenhenger mellom ulike momenter i teksten.  

De vanligste bindeordene er: derfor, fordi, siden, dersom, hvis, altså, imidlertid, likevel, men, 

ettersom, på tross av, selv om osv. Og de bruker vi mer enn gjerne! 

Eksempler der vi bruker bindeord aktivt 

En forutsetning er imidlertid at slike interaktive skjema skal være tilgjengelige for flest 

mulig. Derfor må det i tillegg inn et krav om at nettskjema må kodes slik at 

skjermlesere for leselist og syntetisk tale kan hente ut informasjon om hva de 

interaktive handlingene skal bestå i. 

Til tross for at PDF-formatet for mange utgjør barrierer for lesing, er potensialet for 

forbedring stort. 

Selv om ombudet ikke kan pålegge en part å rette seg etter ombudets uttalelser, ser vi 

likevel at de fleste velger å rette seg etter uttalelsen. 
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Ombudet kan ikke selv ilegge noen sanksjon som følge av brudd på loven dersom den 

ansvarlige velger å ikke forholde seg til uttalelsen, men saken kan ankes videre til 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 

 

8 Vi velger den mest konkrete formen av substantivene 

Dette er vi allerede flinke til! 

 

Denne retningslinjen gjelder spesielt for tekster der språket er lovnært, og der vi bruker 

mange juridiske formuleringer. Regelverket er preget av generelle formuleringer fordi det 

skal gjelde alle. Men i hver enkelt skrivesituasjon blir det særlig viktig å konkretisere de 

generelle vendingene og gjøre dem relevante for mottakerne i teksten – og det gjør vi blant 

annet ved å bruke de mest konkrete formene av substantivene. 

Vi bruker dobbel bestemmelse  

Dobbel bestemmelse innebærer at et substantiv har både en bøyningsending etter seg og et 

annet trekk som viser bestemt form, for eksempel et pronomen. Vi bør begrense bruken av 

enkel bestemmelse, der vi kutter bøyningsendingen.  

Enkel bestemmelse Bruk heller dobbel bestemmelse  

[…] for å unngå de problemer som 

blindeforbundet har vist til. 

[…] for å unngå de problemene som 

blindeforbundet har vist til. 

Prosessen som ledet fram til det 

endelige resultat, […] 

Prosessen som ledet fram til det endelige 

resultatet, […] 

 

Vi bruker etterstilt eiendomspronomen  

Etterstilt eiendomspronomen vil si at vi setter eiendomspronomenet (min, din, vårt osv.) 

etter substantivet det står til (svaret ditt, nettsidene våre osv.). I talespråket – som er 

utgangspunktet for klarspråksretningslinjene – er dette mest vanlig. Bruk derfor gjerne 

etterstilt eiendomspronomen hvis det kan ”myke opp” stilen.  

Foranstilt eiendomspronomen Bruk heller etterstilt eiendomspronomen 

din henvendelse  henvendelsen din 

din e-post e-posten din 
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9 Vi bruker informative overskrifter og mellomtitler 

Dette er vi allerede flinke til! 

 

Vi gir nok informasjon i overskrifter 

En god overskrift forteller leseren hva en tekst handler om. Overskrifter er et viktigere og 

mer effektivt virkemiddel enn det vi kanskje tror. Gi derfor nok informasjon i overskriftene – 

gjerne en hel setning – så får leseren med seg innholdet fra første stund.  

Eksempler på gode overskrifter 

Slik er gangen i en klagesak 

Ombudet gir også råd 

Ikke diskriminering på grunn av bruk av hijab 

Norwegian brøt loven 

Rullestolbruker ble ikke diskriminert av NSB 

 

Vi bruker konkrete og presise mellomtitler 

Mellomtitler leder leserne gjennom teksten og synliggjør hvordan vi har disponert stoffet. Vi 

bruker mellomtitler når vi begynner på et nytt tema i teksten. Gode mellomtitler er presise 

og konkrete. Vi bør unngå å bruke overordnede begreper som ikke angir innholdet i avsnittet 

presist nok, og som leserne derfor ikke kan relatere seg til. Også kortere tekster trenger 

mellomtitler. Mellomtitler kan derfor med hell brukes i alle typer tekster, inkludert e-poster. 

Eksempler på gode mellomtitler 

Hva skal en klage inneholde? 

Hva sier loven? 

LDOs forslag til tiltak 

Ombudets vurdering 

Partenes syn på saken 
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10 Vi bruker punktlister når det gir god oversikt 

Dette er vi allerede flinke til! 

 

Punktlister er et svært godt struktureringsverktøy og er med på å gjøre tekster mer 

oversiktlige og leservennlige. Vi kan fint bruke punktlister i alle typer tekster.  

Eksempler på oversiktlige og korrekte punktlister 

Mer om tilrettelegging: 

 Arbeidsgiver må tilrettelegge.  

 Folketrygden dekker tilrettelegging. 

 Dette betyr universell utforming. 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal  

 håndheve likestillings- og diskrimineringslovgivningen 

 påpeke forhold som hindrer likestilling eller bidrar til diskriminering 

 gi råd og veiledning om likestillingsfremmende arbeid  

 dokumentere og formidle kunnskap om likestilling og diskriminering  

 være en nasjonal kunnskapsbase på områdene likestilling og diskriminering 

 

LDO skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet: 

 kjønn 

 etnisitet 

 funksjonsevne 

 språk 

 religion og livssyn 

 seksuell orientering 

 alder 

http://www.ldo.no/no/Tema/Funksjonsevne/Rettigheter/Arbeidsgiver-ma-tiltrettelegge/
http://www.ldo.no/no/Tema/Funksjonsevne/Rettigheter/Folketrygden-dekker-tilrettelegging/
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Punktene i en punktliste må ha samme språklige form. Punktene kan bestå av enten 

helsetninger, setningsdeler/leddsetninger eller enkeltord/uttrykk. Det viktige er at alle 

punktene i en og samme liste er parallelle – både innholdsmessig og språklig.  

Når punktene er fullstendige setninger, skal det være stor forbokstav og punktum til slutt. 

Når punktene ikke er fullstendige setninger, eller når de er en del av innledersetningen, skal 

det være liten forbokstav, og det skal ikke stå punktum til slutt. 

Eksempel Korrekt og mer ryddig punktliste 

Hvis du vil klage, er det lurt at du: 

 Skriver kort om hva som har 

skjedd.  

 Forteller hvorfor du mener at 

du har blitt diskriminert på 

grunn av kjønn, etnisk 

bakgrunn, hudfarge, religion, 

seksuell orientering, alder, 

funksjonsevne eller lignende.  

 Sender med dokumenter som 

du mener er viktige.  

 At du oppgir navn og adresse til 

den du klager på. 

Hva skal en klage inneholde? 

 Skriv kort om hva som har skjedd.  

 Fortell hvorfor du mener at du har 

blitt diskriminert på grunn av kjønn, 

etnisk bakgrunn, hudfarge, religion, 

seksuell orientering, alder, 

funksjonsevne eller lignende.  

 Send med dokumenter som du mener 

er viktige.  

 Oppgi navn og adresse til den du 

klager på. 

 

11 Vi er forsiktige med uttrykkene i forhold til og ha fokus på 

Dette kan vi bli flinkere til! 

 

Uttrykket i forhold til er svært utydelig og har blitt nesten innholdstomt. I forhold til betyr 

egentlig sammenlignet med, og bør bare brukes ved sammenligninger: Det er mange ansatte 

ved Oslo-kontoret i forhold til Bergen-kontoret.  

Hvis det ikke er dette vi vil uttrykke, bør vi velge et annet uttrykk eller skrive om setningen. 

Noen alternative formuleringer kan være: når det gjelder, med hensyn til, knyttet til, for, 

siden, i, om, som gjelder. Men ofte vil det fungere vel så bra å skrive om hele setningen. 
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Eksempler Forslag til omskrivning 

Regelverket mangler fleksibilitet i 

forhold til at det ikke har 

kompenserende regler i forhold til 

finansieringsproblemer […]. 

Regelverket er ikke fleksibelt siden det ikke 

har kompenserende regler for 

finansieringsproblemer […]. 

[…] skal sikre helhet i forhold til 

forebygging, beskyttelse og bistand til 

ofre. 

[…] skal sikre helhet i arbeidet med 

forebygging, beskyttelse og bistand til ofre. 

[…] ombudets arbeid og håndtering av 

klagesaker i forhold til diskriminering. 

[…] ombudets arbeid og håndtering av 

klagesaker som gjelder diskriminering. 

 

Et annet forslitt uttrykk er fokus, at noe er i fokus, å sette fokus på noe. Dette bør vi også 

unngå eller eventuelt skrive om. 

Eksempler Forslag til omskriving 

Formålet bak endringen var å øke fokus 

på at attføring skal føre til høvelig 

arbeid, og ikke til utdanning. 

Formålet bak endringen var å understreke at 

attføring skal føre til høvelig arbeid, og ikke 

til utdanning. 

Unge Funksjonshemmede har 

imidlertid et høyt fokus på denne 

studentgruppen. 

Unge Funksjonshemmede prioriterer 

imidlertid denne studentgruppen. 

 

12 Vi skriver korrekt 

Dette kan vi bli flinkere til! 

 

Korrekt språk kommuniserer alltid best, og det gode myndighetsspråket i LDO følger 

skrivereglene. Her har vi samlet rettskrivningsreglene vi oftest synder mot i tekstene våre. 

Det gjelder særlig regler for stor og liten forbokstav, forkortelser, bindestrek og tankestrek, 

og komma. 

Stor og liten forbokstav 

Egennavn skal ha stor forbokstav (Sunniva, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Barne- 
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og likestillingsdepartementet), mens fellesnavn (dama, nemnda, departementet) skal ha 

liten forbokstav. 

Når ord og ordforbindelser oppfattes dels som egennavn og dels som fellesnavn, kan det 

være vanskelig å si om betegnelsen skal ha stor eller liten forbokstav. Generelt sett er liten 

forbokstav det vanlige på norsk, og i tvilstilfeller er det som oftest riktig med liten 

forbokstav.  

Liten forbokstav er ofte riktig 

Navn på lover*, forskrifter og konvensjoner: likestillingsloven, diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven, kvinnekonvensjonen 

Stat og styre: staten, statsministeren, regjeringen, departementet, ombudet, nemnda, 

riksadvokaten, fylkesmannen** 

Ved flerleddet navn har bare det første leddet stor forbokstav: Barne- og 

likestillingsdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Statistisk 

sentralbyrå 

Navn på avdelinger***: kommunikasjonsavdelingen, juridisk avdeling 

Stillingstitler: advokat, administrerende direktør, justisministeren, kong Harald 

* Grunnloven skrives med stor forbokstav. 

** Når stilling og institusjon har samme navn: Stillingen har liten forbokstav, institusjonen har stor: 

fylkesmannen/Fylkesmannen, rådmannen/Rådmannen, riksadvokaten/Riksadvokaten, kongen/Kongen (i 

statsråd). 

*** Avdelingsnavn kan av og til oppfattes å ha egennavnkarakter, og blir derfor ofte skrevet med stor 

forbokstav. Den generelle regelen om liten forbokstav her kommer derfor noen ganger til kort.  

Forkortelser 

Når vi bruker forkortelser, må de skrives korrekt. De fleste forkortelsene skrives med 

punktum. De vanligste unntakene fra denne regelen er forkortelser for mål, vekt og 

myntenheter. 

Uttrykk Korrekt forkortelse 

blant annet bl.a. 

cirka ca. 

det vil si dvs. 

eventuelt ev. 
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for eksempel f.eks. 

i henhold til iht. 

jamfør jf. 

klokka kl. 

kroner kr 

med hensyn til mht. 

med mer m.m. 

måned md. 

nummer nr. 

på grunn av pga. 

 

Bindestrek og tankestrek 

Bindestrek og tankestrek blandes ofte sammen. Tankestreken (–) er lengre enn bindestreken 

(-). De to tegnene har dessuten forskjellige bruksområder. 

Når to ord har samme for- og etterledd, bruker vi bindestrek til å vise hvor det utelatte 

leddet skulle stått. Det er som regel ikke mellomrom mellom bindestreken og orddelene 

rundt. Det skal dessuten være bindestrek ved forkortelser og siffer og ved såkalte 

gruppesammensetninger. 

Eksempler på bruk av bindestrek 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

IT-standard 

e-post 

 

Tankestrek brukes til å utheve et tillegg eller innskudd i en setning. Da skal det være 

mellomrom på begge sider av tankestreken. Vi bruker også tankestrek mellom ytterpunkter i 

tid og rom. Da skal det ikke være mellomrom på hver side av tankestreken. For å få fram 

tankestreken kan vi holde Ctrl-tasten inne mens vi trykker på minustegnet på talltastaturet.  
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Eksempler på bruk av tankestrek 

40–50 % 

Ot.prp. nr. 44 (2007–2008)  

Pressevakttelefon 915 98 856 er betjent kl. 7–22 på hverdager og kl. 15–22 på 
søndager. 

Høringsuttalelse – forslag om endring av forskrift 

 

Komma 

Kommaene i teksten hjelper leseren å forstå hvilke setningsdeler som hører sammen, og 

hvilke som ikke hører sammen. For at vi skal kunne sette kommaene riktig, må vi vite 

forskjellen mellom helsetninger og leddsetninger. En helsetning kan stå alene og gi mening, 

mens en leddsetning alltid er en del av en helsetning og gir ikke mening alene. 

Komma etter leddsetninger og relativsetninger (som-setninger): Leddsetninger begynner 

ofte med ordene at, dersom, fordi, hvis, når, da. Når du ser disse ordene i begynnelsen av en 

setning, skal setningen ha komma etter seg. Relative leddsetninger (som-setninger) skal også 

ha komma etter seg. 

 

Eksempler Komma etter leddsetninger og 

relativsetninger er satt inn 

Grunnen til at ombudet har taushetsplikt er 

at alle som gir oss opplysninger, skal stole 

på oss. 

Grunnen til at ombudet har taushetsplikt, er 

at alle som gir oss opplysninger, skal stole på 

oss. 

Den som føler seg diskriminert eller 

trakassert bør ta dette opp med ledelsen, 

verneombudet eller fagforeningen. 

Den som føler seg diskriminert eller 

trakassert, bør ta dette opp med ledelsen, 

verneombudet eller fagforeningen. 

 

Komma mellom sideordnede leddsetninger: Når to eller flere leddsetninger står etter 

hverandre i en helsetning, setter vi komma mellom dem. 

 

Eksempel Komma mellom sideordnede leddsetninger 

er satt inn 

Interaktive skjema må kodes slik at 

navigering uten mus er mulig og slik at 

Interaktive skjema må kodes slik at 

navigering uten mus er mulig, og slik at 
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skjermlesere kan få informasjon om hva de 

interaktive handlingene skal bestå i. 

skjermlesere kan få informasjon om hva de 

interaktive handlingene skal bestå i. 

 

Komma mellom sideordnede helsetninger: Helsetninger som bindes sammen med og, eller, 

men eller for, skal ha komma mellom seg. 

Eksempel Komma mellom sideordnede helsetninger er 

satt inn 

Det er lett å klage til ombudet og det er 

gratis. 

Det er lett å klage til ombudet, og det er 

gratis. 

 

Komma før og etter innskutt informasjon: Tilleggsinformasjon skilles ut med komma før og 

etter. 

Eksempel Komma før og etter innskutt informasjon er 

satt inn 

Monica Hox, rådgiver i LDO holdt innlegg ... Monica Hox, rådgiver i LDO, holdt innlegg ... 

 

Overflødig komma: Selv om vi generelt setter for få komma, hender det at vi også setter et 

komma for mye. Etter foranstilte ledd som ikke utgjør noen leddsetning, for eksempel 

infinitiver (å utsettes for diskriminering, å bli behandlet likt), skal det ikke være komma. Her 

er noen flere eksempler der det ikke skal være komma, siden leddet ikke utgjør noen 

leddsetning: 

Eksempler Overflødig (feil) komma er fjernet 

Som en konsekvens av manglede likeverdig 

utdanningsstøtte, støtes/skyves mange 

unge funksjonshemmede over på 

velferdssystemet. 

Som en konsekvens av manglede likeverdig 

utdanningsstøtte støtes/skyves mange unge 

funksjonshemmede over på 

velferdssystemet. 

Med bakgrunn i ovenstående, ser LDO et 

klart behov for at kravet om universell 

utforming implementeres i forskriften om 

IT-standarder i offentlig forvaltning. 

Med bakgrunn i ovenstående ser LDO et klart 

behov for at kravet om universell utforming 

implementeres i forskriften om IT-standarder 

i offentlig forvaltning. 

 


