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INTRODUKTION
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Internet og digitalisering har vendt op og ned på al kommunikation og 
journalistik. Èn central aktivitet står dog uforandret tilbage, og det er selve 
skriveprocessen. 

Når du skriver en tekst - det kan være til web eller til en brochure, det kan 
være en nyhed, en artikel, en pressemeddelelse eller en hvilken som helst 
anden form for tekst - så gør du som din forgænger i jobbet gjorde, og 
som dennes forgængere igen gjorde det.

Du begynder fra nul hver gang. Du skriver ind i et tomt dokument. Du 
bygger teksten op fra bunden. Du taster den ind, ord for ord, sætning for 
sætning, afsnit for afsnit. Du bruger din computer som en "dum", 
gammeldags, mekanisk skrivemaskine, selvom computere har potentiale 
til meget mere. 

Skriveskabeloner er et nyt, dansk udviklet skrivesystem, der rusker op i 
den traditionelle skriveproces og opdaterer professionelt skrivearbejde til 
nutidens muligheder og krav. 

Idéen bag skriveskabeloner er enkel: At give dig en arbejdsplatform at 
skrive ud fra, når du skal løse skriveopgaver, så du kan skrive videre på en 
allerede påbegyndt tekst i stedet for hver gang at starte helt forfra.

Nils Ulrik Pedersen
Stifter af Skriveskabeloner,  
nøgle til en forenklet skriveproces

Skriv til os på kontakt@skriveskabeloner.dk 
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NÅR DU SKAL SKRIVE . . .
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Hvad er formålet?

Hvordan skal jeg starte?

Hvad skal med? Hvor meget skal med?

Hvordan bygge den op?

Hvordan slutte den af?

Du kender situationen godt, for du gør det samme igen og igen, når du 
skriver. Du begynder med at lede efter svar på vigtige spørgsmål om 
teksten. Hvad er formålet? Hvordan skal jeg starte? Hvad skal med? Hvor 
meget skal med? Hvordan skal jeg bygge teksten op? Hvordan slutter jeg 
den af? 

Næste gang, du skal skrive, stiller du de samme spørgsmål. Og næste 
gang igen. Hvad du gør er, at du hver gang sidder og prøver at skabe dig 
en forestilling om den færdige tekst. 

Det er ofte vanskeligt, det tager tid, og det er gentaget arbejde. Her 
tilbyder skriveskabeloner en genvej. Skriveskabeloner stiller og besvarer 
nemlig de samme vigtige spørgsmål om tekster, som du plejer at stille, 
men gør det én gang for alle for hver gruppe af tekster, du skriver. 

Skriveskabelonerne samler svarene og gør dem tilgængelige for dig på 
en generaliseret måde, så du kan genbruge dem. Der er som sådan ikke 
tale om, at skriveskabeloner giver dig ny viden om at skrive, men snarere 
om at de opsamler og systematiserer allerede kendt viden om, hvordan
du bedst skriver bestemte typer af tekster. Det er viden som i traditionelle 
skriveprocesser ikke bliver samlet op, formuleret, kommunikeret eller 
delt, og som derfor hver dag bliver tabt på gulvet. 

Skriveskabeloners funktion er altså at undersøge og afklare centrale 
spørgsmål om vigtige problemstillinger i de mest brugte typer af tekster. 
Samt at videregive denne indsigt til dig i form af færdige løsninger på, 
hvordan teksterne skrives. Derved bortfalder behovet for, at du og dine 
kolleger hver dag sig sidder og bruger tid og energi på at gøre det samme. 
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En skriveskabelon er en fast grundform, 
som bruges af skrivende medarbejdere på 
tværs af en gruppe, en afdeling eller en hel 
organisation til at sikre, at tekster af samme 
slag skrives effektivt og med samme udtryk 
og kvalitet.

Hvad er en skriveskabelon? 

Hvad er skriveskabeloners funktion og formål?

En skriveskabelon består af et antal felter, kaldet "kasser*", som hver er 
angivet med en label, kaldet et "skilt". Kasserne angiver, hvor du skal 
skrive en given information. Skiltene siger, hvad informationerne skal 
bestå af. At skrive med en skabelon fungerer i princippet som at udfylde 
en formular.

Hvordan skriver man med en skriveskabelon?

Skriveskabeloner er et fleksibelt skrivesystem, der kan skaleres op fra en 
enkelt skribent til en gruppe af skrivende ansatte, til en mindre eller større 
afdeling til en hel organisation, myndighed eller virksomhed. 

Hvem er skriveskabeloner for?

FAQ

En skriveskabelon udtrykker noget generelt om en teksttypes form, så 
den fremstår som en strategi, der kan overføres til lignende skriveopgaver. 

Ineffektive skriveprocesser -  Når medarbejdere skriver, uden at have 
en fast plan for, hvordan færdige tekster skal se ud, er de nødt til i hver 
eneste skriveopgave at bruge tid på selv at definere den færdige tekst. 
Skrivende medarbejderne sidder på den måde hver dag og 
genopfinder den dybe tallerken.
Ineffektiv kommunikation - Når medarbejdere skriver ud fra hver 
deres egne forestillinger om, hvordan de færdige tekster skal se ud, 
forvirrer det læserne. Tekster, der er uens i form, udtryk og indhold, 
svækker organisationers budskaber og brand.

Skriftlig kommunikation i organisationer, myndigheder og virksomheder 
er under stigende pres i en mere og mere dynamisk og kompleks verden 
af informationer. Traditionel tilrettelæggelse af skrivearbejde koster på to 
fronter:

Brug af skriveskabeloner kan reducere eller helt eliminere disse 
problemer.

Hvorfor skriveskabeloner og hvorfor nu?



 Instruks    Kasse    Skilt    Eksempel 
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EKSEMPEL

SÅDAN SER DEN UD: En skriveskabelon giver dig et 
SKEMATISK FORHÅNDSBILLEDE  af din færdige tekst. Du 
instrueres via skabelonens 4 TEKNISKE ELEMENTER.

6

1) KASSE, som viser tekstens opbygning, 2) SKILT, som angiver kassernes 
indhold, 3) INSTRUKS, som angiver delteksternes længde og 4) EKSEMPEL, 
som giver forslag til, hvad du kan skrive. 



Skriveskabeloner 
forenkler din 
skrivesituation 
ved at reducere 
antallet af
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FORDELE
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1. Forenkling

FORDELE: Skriveskabeloner hjælper dig ved at FORENKLE,  
MÅLRETTE og  AFBUREAUKRATISERE din skriveproces og 
sikre ANERKENDT PRAKSIS. 

Skriveskabeloner 
giver dig fra 
starten af skrive- 
arbejdet en klar 
forestilling om din 

2. Målretning

præcis og tilstrækkelig mængde 
af viden om, hvordan du  løser en 
skriveopgave. Du slipper for at 
lære, huske og forholde dig til de 
mange skriveregler, som gælder i 
traditionelle skriveprocesser. 

3. Afbureaukratisering 4. Bedste praksis

beslutninger, du skal tage, når

Skriveskabeloner 
vejleder ved hjælp 
af simple snapshots 
af færdige tekster. 
Skriveskabeloner 
giver en lille, men 

og tilgængeliggør kommuni- 
kationsområdets samlede viden 
og erfaring om, hvordan bestem- 
te typer af tekster opbygges og 
skrives på den mest hensigts- 
mæssige måde. Derved spænder 
de  et sikkerhedsnet ud under 
dine tekster.

beslutninger, du skal tage, når 
du skriver. Beslutningerne er 
truffet på forhånd og ligger 
indbygget i skriveskabelonen, 
hvis anvisninger du følger. 

Skriveskabeloner 
kvalitetssikrer 
skrivearbejde. 
De sammenfatter 

færdige tekst. Hver enkelt 
skabelon udstikker et tydeligt og 
specifikt mål for dig at sigte efter 
og arbejde og skrive frem imod. 
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SØMMET I BUND

8

DERUDAF: 5 FORHINDRINGER i skrivearbejdet. Sådan sikrer 
skriveskabeloner GRØNT LYS, når du skriver. 

Udfordring nr. 1: Hvordan 
kommer jeg i gang?

Problem: Normalt vil du begynde 
arbejdet på en ny tekst med en tom 
skærm og løse forestillinger om din 
færdige tekst. Du starter med andre 
ord forfra og skriver fra scratch ved 
hver ny tekst. Igangsætning er tit en 
tidsrøver med mange oversprings- 
handlinger. 
Løsning: Skriveskabelonen giver dig 
en fast forestilling om den færdige 
tekst. Du kan begynde at skrive 
umiddelbart. Hvis skriveskabeloner er 
teknisk integreret med dit system, vil 
du kunne skrive direkte ind i skabe- 
lonen på din computerskærm.  

Udfordring nr. 2: Hvordan 
disponerer jeg teksten?

Problem: Opgaven med at organisere 
og disponere en tekst er, som enhver 
skrivende ved, ikke let. Måske er 
organisering den sværeste problem- 
stilling overhovedet. Der er også stor 
usikkerhed og uenighed om organi- 
sering. Måske er det også sådan, at du 
fra gang til gang opbygger den 
samme slags tekster på forskellige 
måder?
Løsning: Skriveskabeloner giver dig 
en på forhånd valgt og indarbejdet 
organiseringsform. 

Udfordring nr. 3: Hvad er den 
passende mængde stof?

Problem: Er du opmærksom på, at 
tekster, hvor du har et stort kilde- 
materiale har tendens til at blive 
store, mens tekster med lille 
kildemateriale tilsvarende bliver små? 
Tilgangen er materialebaseret og 
skribentstyret, og den gælder for 
næsten alt skrivearbejde.   
Løsning: Skriveskabeloner virker ud 
fra en formålsbaseret og læserstyret 
tilgang til teksters indhold. Indholdet 
bestemmes af, hvad læsere har brug 
for at vide. Læsernes informations- 
behov formidles til dig som skriver 
ved hjælp af informationstyper, i skri- 
veskabeloner angivet som "skilte". 

Udfordring nr. 4: Hvordan 
få sammenhæng i teksten?

Problem: I det splitsekund en læser 
kaster et blik på din tekst, skal teksten 
kunne besvare læserens spørgsmål: 
Hvad kan denne tekst gøre for mig? 
Hvis svaret fra teksten er uklart, er 
læseren hurtigt væk igen. 
Løsning: En måde at give læseren et 
klart svar på er at give din tekst en 
stærk og synlig, gennemgående og 
bærende idé. En idé går som en rød 
tråd gennem en tekst, samler tekst- 
ens informationer og sætter dem ind 
i en meningsfuld sammenhæng. Alle 
skriveskabeloner bæres som ud- 
gangspunkt hver af en idé, som 
automatisk overføres til din tekst.
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Udfordring nr. 5: Hvordan 
undgår jeg at gå i stå?

Problem: Der er mange anledninger  
til at gå i stå i et skriveforløb. Sjældent 
skriver du din tekst i ét flow. 
Løsning: Skabelonernes natur er, at 
du kommer til at skrive med dem 
mange gange, fordi deres formål 
retter sig mod materiale, som er stort 
og gentagende. På den måde  ind- 
fører og forstærker skriveskabeloner 
automatikker i dit skrivearbejde.

Udfordring nr. 1: Ig
angsætning

Udfordring nr. 2: Opbygning

Udfordring nr. 3: Indhold

Udfordring nr. 5: Fremdrift

Udfordring nr. 4: Sammenhæng

Via gentagelser indarbejdes faste 
mønstre og vaner i skriveforløbet. 
Skabelonerne kommer til at skifte 
funktion fra et ydre værktøj til en 
indre rutine.  Du vil opleve at komme 
til at arbejde og skrive sikkert, kom- 
petent og uden spildtid. 

9
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IND TIL KERNEN

Organisering

10

Indholdet er teksters grund til at eksistere. Indhold kan 
tjene mange forskellige formål. Skriveskabeloner tager 
udgangspunkt i, at ét formål er vigtigere end alle andre: 
Indholdet skal tjene læserne. At indholdet bliver 
RELEVANT for læserne sikres ved at forhåndsbestemme 
det. Forståelse af det fastlagte indhold formidles ved 
hjælp af informationstyper. Skriveskabeloner gør brug af 
op mod 100 forskellige informationstyper. 

Indhold

Afgørende for om en tekst af læserne bliver oplevet som 
meningsfuld og LEGITIM er, at den fremstår som en 
helhed, som er genkendelig, og at den gennemløbes af en 
rød tråd, der samler tekstens mange dele og oplysninger 
på en overbevisende måde. Denne opgave løses af 
tekstens bærende idé. Du vil finde op mod 20 forskellige 
bærende idéer benyttet i skriveskabeloner. 

Idé

KODEN: Når skriveskabeloner bliver udgangspunkt for en 
STOR PRODUKTION af tekster, er kravet, at skabelonerne 
leverer tekster PÅ HØJESTE NIVEAU. Forud er vi nødt til at 
GRAVE DYBT ned i teksters basis og finde koden til ”DEN 
PERFEKTE TEKST”. 

Organisering omhandler teksters opbygning. Organi- 
seringen etablerer tekstens skelet og får den op at stå. 
Formålet er at gøre materialet, der skal formidles, 
overskueligt, tilgængeligt og  vigtigst af alt, FORSTÅELIGT. 
Skriveskabeloner opererer inden for 3 overordnede 
organiseringsstrategier og benytter sig af  12 forskellige 
konkrete organiseringsformer. 

Kast et blik på en tilfældig tekst, og tænk et øjeblik på de grundelementer, 
der gør teksten til en tekst - og helst en god tekst. De har ikke forandret 
sig i tusinder af år. Grundelementerne er: Organisering, indhold og 
bærende idé. 

De tre grundelementer sikrer, at hver tekst, der skrives med skabeloner er 
forståelig, relevant og legitim, hvilke er de krav, som en moderne tekst
skal opfylde. 
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4 KATEGORIER

SKRIVEFORMÅL: Skriveskabeloner findes i 4 kategorier med 
hver sit formål: INFORMATIONSFORMIDLING, NYHEDS- 
FORMIDLING, BRANDING OG SALG.

Informationsformidling
Om det, som er. Informationsskabe- 
loner giver grundlæggende viden om 
en organisation og dens aktiviteter. 
Informationsteksters funktion er at 
formidle fakta i en nøgtern, saglig og 
objektiv form.

Branding
Om organisationen. Branding- 
skabeloner er udgangspunkter for 
tekster, der giver læsere en dyb
forståelse af, hvad for en slags 
organisation, den er. Brandingtekster 
tager komplekse problemstillinger op 
og formidler dem i  øjenhøjde med 
læserne. 

Salg og markedsføring
Om produkterne. Salgsskabeloner har 
til formål at skaffe konkrete, målbare 
resultater ved at markedsføre og sælge 
produkter og tjenester. Salgstekster 
viser fordele og udbytte ved produkter 
og leder kunder frem til en afgørende 
handling, typisk at købe et produkt. 

Nyhedsformidling
Om det, som sker. Nyhedsskabeloner 
ajourfører og opdaterer viden om 
organisationen og dens mærkesager. 
Nyheder og andre former for nyheds- 
tekster giver klar besked om det nye i 
en engageret, fortællende og hurtigt 
læst form. 

11
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SKABELONOVERBLIK
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Informationsskabeloner

Nyhedskabeloner

Info FAQt Quicktip Instruks Wiki

Information i 
simpel orden

Information i 
FAQ-form

Hjælpsom, hur- 
tig formation

How-to 
information

Information i 
leksikonform

Notat Issue Guide Vejled Forebyg

Emnets aktu- 
elle status

Stort, komplekst 
emne

Indføring i et 
emne

Fakta og råd- 
givning

Nyttig forhånds- 
viden

1x3x3 2x3x3 3x3x3 4x4x4 5x5x5

Kortest mulig 
nyhed

Kort nyhed Den basale 
nyhedsform

Traditionel 
nyhedsform

Lang traditionel
nyhedsform

Læsmere Emphasis Memo Keyfigures 3skarpe

Nyhed med 
skjult tekst

Nyhed hvor navne 
fremhæves

Nyhed i form af 
memorandum

Finansielle eller 
andre nøgletal

Kort interview
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Brandingskabeloner

Salgsskabeloner

Portræt Casestory PM

Af en aktuel 
person

Eksempel- 
fortælling 

Presse- 
meddelelse

Ciffer Nedtælling Funfact Sådan/derfor Fakta&myter

Indsigt formidlet 
via et tal

Fakta i omvendt 
orden

Overraskende 
oplysning

Instruktion eller 
forklaring

Skelnen mellem 
fup og fakta

Selvbetjening Produkt Service Testimonial Case

Information og 
selvbetjening

Salgsside for 
produkt

Salgsside for 
ydelse

Kundeudtalelse
om produkt

Eksempelfortæl- 
ling om produkt

Abonnement Hvervning Tilmelding Indsamling

Salgsside for 
at abonnere

Salgsside for at 
blive medlem

Salgsside for at 
melde sig til

Salgsside for at 
donere penge

13
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3 FUNKTIONER
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Sidder du som medarbejder i en lille virksomhed eller måske som 
frivllig i en græsrodsgruppe eller folkelig organisation? Er du uden 
formel uddannelse eller erfaring inden for kommunikation? 
Skriveskabeloner kan gøre din kommunikation praktisk, 
regelmæssig og effektiv. Skabeloner hjælper dig med at udføre 
skriveopgaver og  sikrer dine tekster. 

Som begynder: Skriveskabeloner gør din kommunikation funktionel

Er du medarbejder i en mellemstor virksomhed eller organisation, 
med eller uden uddannelse i kommunikation, hvor kommuni- 
kation ikke er din primære arbejdsopgave, kan skriveskabeloner 
bidrage til at indarbejde og professionalisere kommunikationen i 
organisationen. 

Som erfaren: Skriveskabeloner giver din kommunikation et professionelt løft

Har du viden og erfaring på ekspertniveau? Er du 100 procent 
fokuseret på kommunikation i dit arbejde, måske i en kommuni- 
kationsafdeling med flere ansatte? Brug skriveskabeloner som 
udgangspunkt for at udvikle og fastholde kommunikation med 
kant. Uden en særlig indsats fremtræder organisationers tekster 
generiske og anonyme. Mange organisationer arbejder med at 
udtrykke deres brand og værdier i deres skriftlige formidling. Den 
samme form for brandrelation, som findes mellem produkter og 
kunder, kan etableres mellem tekster og læsere. Distinkte tekster 
gør beslutninger om at vælge en tekst lettere for læsere, fordi 
læsere genkender og stoler på stærke brands. Skriveskabeloner er 
et redskab til at udvikle og fastholde et distinkt og genkendeligt 
udtryk i din organisations skriftlige formidling og samlede 
kommunikation.. 

Som ekspert: Skriveskabeloner er nøgle til distinkt kommunikation

Er du medarbejder i en lille virksomhed eller måske frivllig i en folkelig 
organisation? Laver du kommunikation som en af flere arbejdsopgaver i en 
mellemstor virksomhed? Arbejder du på fuld tid med kommunikation i en stor 
organisation, virksomhed eller myndighed? Skriveskabeloner har en funktion og 
værdi at tilbyde, uanset hvilket niveau du arbejder på inden for kommunikation. 

Skriveskabeloner er et skriveværktøj for brugere på alle niveauer

FLEKSIBILITET: Skriveskabeloner er et fleksibelt skriveværktøj, 
der supporterer dig, uanset om du er BEGYNDER, ERFAREN 
eller EKSPERT inden for skriftlig formidling . 
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

Bøger - giver dig viden, du 
behøver for at komme i gang

Kurser - lær at bruge 
skriveskabeloner i praksis 

Foredrag - få en introduktion til 
skriveskabeloner og deres muligheder

Web: www.skriveskabeloner.dk
Facebook: facebook.com/skriveskabeloner.dk
Mail: kontakt@skriveskabeloner.dk
Telefon: +45 4088 4758

Kontakt - skriv hvis du har et spørgsmål

15

Katalog af skriveskabeloner - en 
arbejdsplatform at skrive ud fra 
40 færdige skriveskabeloner til dig og 
dine skriveopgaver. Og flere på vej. Gå 
til www.skriveskabeloner.dk 

Bøger tager dig ind i skriveskabelonernes 
verden, fra basal viden om skabeloners art 
og funktion, til fremgangsmåderne med at 
skrive og udvikle egne, unikke skabeloner - 
www.skriveskabeloner.dk/boeger-om- 
skriveskabeloner

Et foredrag kan være anledning til at få en god 
diskussion om din organisations 
kommunikation. Foredrag om skriveskabeloner 
fås med en spændende prismodel, hvor mange 
tilhørere gør foredraget gratis. Gå til 
www.skriveskabeloner.dk 

Kurser giver dig inspiration til at se, forstå og 
udføre professionelt skrivearbejde på en mere 
effektiv og spændende måde - 
www.skriveskabeloner.dk/kurser-om- 
skriveskabeloner/
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