
Formellt eller informellt

Hur ska vi skriva teknikinformation?



Måste teknikinformation 

vara formell?





Besväras ni av fräknar?



Nej!



Ja!



• Vad betyder formellt och informellt?

• Vad är formellt och informellt språk?

• Välj rätt språk – för läsarnas och avsändarens skull

Det här behöver jag reda ut!



Vad är formellt?

• Hålla sig till formen. Följa mallar, metoder och standarder.

• Språk som är korrekt, högtravande, distanserat. 



Vad är informellt?

• Strunta i mallar, metoder och standarder.

• Språk som är inkluderande, ledigt, okomplicerat. 



Välj det bästa!

• Hålla sig till formen. Följa mallar, metoder och standarder.

• Språk som är inkluderande, ledigt, okomplicerat. 



Skriv informellt
– skriv vårdat, enkelt och begripligt

• Vårdat = följer skrivreglerna

• Enkelt = snällt mot hjärnan, lätt att avkoda

• Begripligt = anpassat till mottagaren



Skriv för dina läsare

• Perspektiv: Svara på läsarnas frågor.

• Struktur: Ordning, rubriker, layout.

• Språk: Meningar som är lätta att avkoda, begripliga ord.





Golvvärmeskivorna limmas 
mot undergolvet. Därefter 
påförs avjämningsmassa för 
skapande av falluppbyggnad 
med min. höjd 12 mm vid
golvbrunnen. Därpå 
monteras plastmattan.



Golvvärmeskivorna limmas
mot undergolvet. Därefter 
påförs avjämningsmassa för 
skapande av falluppbyggnad
med min. höjd 12 mm vid
golvbrunnen. Därpå 
monteras plastmattan.

1. Limma golvvärmeskivorna 
mot undergolvet. 

2. Påför därefter avjämnings-
massan. Bygg upp ett fall 
som är minst 12 mm vid 
golvbrunnen. 

3. Montera sedan 
plastmattan.



I normalfallet räcker det att 
ansluta en markgivare till 
styrenheten men under 
vissa omständigheter kan 
det krävas två markgivare 
för att få tillfredsställande 
funktion, exempelvis en 
markyta som sträcker sig 
runt en byggnad och 
därigenom kommer att 
hamna i både norr- och 
söderläge.



I normalfallet räcker det att 
ansluta en markgivare till 
styrenheten men under 
vissa omständigheter kan 
det krävas två markgivare 
för att få tillfredsställande 
funktion, exempelvis en 
markyta som sträcker sig 
runt en byggnad och 
därigenom kommer att 
hamna i både norr- och 
söderläge.

I normalfallet räcker det 
med bara en markgivare. 
Ibland krävs dock två 
markgivare för att systemet 
ska fungera, till exempel om 
delar av markytan är i solen 
och andra delar i skuggan.



Kan dina läsare läsa?



Nej.



I alla fall inte så bra, 

och inte alltid.



Det är komplicerat…



Avkoda ord

Förstå ord

Få ihop meningen

Förstå meningen

Förstå sambandet mellan
meningar
Förstå innehållet

Tolka underliggande budskap

Veta vad jag ska göra nu



Läsförmågan i Sverige
– en skala från 0 till 5

• 10 % behöver lättläst

• 30 % till är på nivå 2 eller under

• 40 % är alltså under nivå 3 ≈ läsa och förstå en 
dagstidning





Vad ska läsarna 

tänka om dig?







Begripliga texter 

bygger förtroende





تکنالوژي معلومات

tehnologia informației

teknikinformation

技術情報
Technische Information

tehnologia informației





Måste teknikinformation 

vara formell?



Måste teknikinformation 

vara formell?
språkligt 

ska inte 

T



• Analysera läsarna, deras situation och 

kunskaper

• Anpassa innehåll, struktur och språk



• Skriv enklare än du tror att du måste!

• Dina läsare läser alltid dåligt 

– och ibland läser de ännu sämre.

• De vill inte läsa din text 

– de vill kunna utföra sitt arbete.

• De gillar dig bättre om du skriver enkelt!



info@sprakkonsulterna.se

08-650 47 40

Sankt Eriksgatan 17, 
Stockholm

www.sprakkonsulterna.se

Kontakta Språkkonsulterna

Följ oss på Facebook

Följ oss på LinkedIn




