
1su.se/kommunikation

Att skriva  
för webben och andra kanaler



32

Innehåll
 Sida

Profilerande texter 3

Skriva för webb 4

Skriva marknadsföringstexter 12

Skriva för sociala medier 13

Skriva populärvetenskapligt 14

Skriva på engelska 16

Skriva pressmeddelanden 17

Typsnitt 18

Skrivriktlinjer 19 

Tonalitet 24

Översättning 25

Profilerande texter
Profiltexterna (lång, mellan och kort version) är sammanfattande  
beskrivningar av Stockholms universitet med utgångspunkt i identitet, 
position och kärnvärden.

Version 1. (Lång version t.ex. webb och presentations- och  
informationsmaterial)

Stockholms universitet präglas av öppenhet, nyskapande och gräns- 
överskridande verksamhet i Sveriges huvudstad.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de 
traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt  
erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten 
sedan starten.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt  
perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och 
forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap i den internationella 
frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. 
Vi gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och vårt deltagande i 
debatt och samhällsutveckling. 

Version 2. (Mellanlång version t.ex. i samband med profilprodukter)

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de  
traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt  
erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten 
sedan starten. Idag är Stockholms universitet ett dynamiskt huvud- 
stadsuniversitet med forskning, utbildning och samverkan i nära  
samspel. Vi verkar i den internationella frontlinjen.

Version 3. (Kort version, t.ex. platsannons)

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den 
internationella frontlinjen.
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Skriva för webb
Det är svårare att ta till sig kunskap när du läser på en skärm jämfört 
med om du läser tryckt material. Så fort en text blir lite längre är kraven 
mycket högre på webben när det gäller att skapa en text som är lättläst, 
välstrukturerad och lättöverskådlig. Genom att använda rätt ord och 
begrepp gör du det också lättare för besökaren att hitta fram i texten.

Varje sida ska kunna stå för sig själv. Oavsett var på webbplatsen en  
besökare kommer in så ska han eller hon kunna förstå sammanhanget.

Förutsätt inte att besökaren har kommit till sidan via en bestämd sid- 
ordning, de flesta kommer in via en sökmotorsökning (googlar in). Om en 
sida är en del av ett längre sammanhang måste detta framgå tydigt i form 
av hänvisningar och länkar.

Här är våra råd för att nå fler läsare och hjälpa dem att lättare 
förstå och ta till sig din text:
• Förstå begränsningarna
• Rubriker som berättar allt
• Strukturera så att läsaren slipper läsa
• Punktlistor är lättare att läsa
• Länka rätt med förklarande länkar
• Några ord om bilder och så kallade ALT-texter
• Sökmotorn är din bästa vän
• E-delegationens riktlinjer för dig som skriver texter
• Polopoly universitetets publiceringsverktyg gör detta åt dig

Förstå begränsningarna
Som skribent är din roll att hjälpa läsarna att förstå texten.  
Det kan vara svårt på webben därför att:
• Skärmytan är begränsad och du vet inte i förväg hur läsarens skärm 
 ser ut; det kan vara svårt att snabbt få en överblick.
• På webbplatsen blandas texten med annat innehåll som kan störa,   
 exempelvis länkar och omgivande grafik.
• Det är mer ansträngande för ögonen att läsa på typiska ljusstarka   
 datorskämar än i tidningar och böcker. Detta gör att många  
 människor skummar texter snarare än läser dem från början till slut. 
 

• Läsaren har kommit till sidan 
 – direkt från en sökmotor, 
 – via en länk från en annan webbplats, 
– eller via navigeringen från din egen webbplats och behöver  
 en stund på sig att finna sig tillrätta i den nya sidan. 
• Färger, teckenstorlek och typsnitt varieras ganska mycket på en webb 
 plats, och framför allt i jämförelse med andra webbplatser som en   
 läsare kanske är van vid och föredrar.
Dessa begränsningar (och möjligheter) betyder att du behöver lägga mer 
tid på en digital text.

Rubriker som berättar allt
Rubriken är dörren till din text och du måste se till att läsaren hittar den 
och förstår den. För att göra rubriken så användbar som möjligt bör du 
sträva efter att summera texten så bra som möjligt. Ju mindre läsaren 
behöver läsa för att förstå andemeningen av texten desto mer tacksam  
är hon.

»Hjärnan vill ha roligt« och »Ta initiativet!« är exempel på rubriker där 
det är svårt att i förväg förstå vad texterna handlar om. De kan för en  
skribent kännas lockande, men när de står för sig själva – vilket de ofta 
gör i till exempel sökresultat och sociala medier – så blir det svårt som 
läsare att avgöra om man faktiskt ska klicka på den rubriken.

I det här fallet skulle det vara lämpligare att skriva dessa rubriker:
»Hjärnans förmåga att återfå och bibehålla funktioner«
»Hur du skapar goda relationer till din chef«
På webben funkar det inte alls lika bra med korta, fyndiga rubriker.  
Kostnaden för utrymme är också i princip obefintlig och du har all  
anledning att hjälpa läsaren att snabbt förstå vad en text egentligen  
handlar om.

Dina tydliga rubriker hjälper oss att leva upp till webbplatsens löfte om 
att ge bra service.
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Strukturera så att läsaren slipper läsa
Som du börjar ana vill vi nästan att läsaren inte ska behöva läsa. Hon ska 
egentligen behöva läsa så lite som möjligt för att förstå textens budskap. 
Det leder oss till nästa råd, att se till att texten:
• är uppdelad i flera stycken där varje stycke avslutas med blankrad   
 (gärna ca 2-3 meningar per stycke) och
• har många mellanrubriker (sträva efter en mellanrubrik efter  
 varannat eller var tredje stycke, eller varva också med en punktlista).
En bra, luftig struktur med mellanrubriker hjälper läsaren att lära känna 
texten och skumma texten innan hon läser den från start till slut. Hon 
kan då lättare avgöra om det är värt att faktiskt läsa texten, och om den 
eventuella frågeställningen som hon har besvaras av texten.

Samma regel gäller också för mellanrubriker som för rubriker,  
de måste ge en bra sammanfattning av textens efterföljande stycken.

Journalistens inverterade pyramid
Den inverterade pyramiden är en metafor som används inom journalist-
kåren för att illustrera hur man bör placera den viktigaste informationen 
först. Du kan läsa mer om den inverterade pyramiden på wikipedia.org.

Enligt modellen så ska frågorna vem, när, var, vad och hur presenteras så 
tidigt som möjligt – helst i ingressen. Efter detta kommer de viktiga detal-
jerna i texten och sist presenteras bakgrundsinformation och mer generell 
information.

Det här formatet är högt värderat, och fungerar bra på webben, eftersom 
läsaren kan lämna texten när som helst och ändå ha förstått den, må vara 
utan detaljerna. Det gör det också lättare för läsaren att snabbt avgöra 
om det är värt att läsa vidare och få mer detaljer.

Punktlistor är lättare att läsa
Kommaseparerade listor är också svåra att överblicka på skärmen och  
du bör, när det är möjligt, presentera innehåll i tydliga punktlistor. 
Punktlistor drar också uppmärksamhet till sig när läsaren skummar och 
kan säkerställa att viktig information blir läst.

Jämför: 
“Din webbplats blir lätt att hitta, användarvänlig, lätt att förstå,  
synlig i sökmotorer, tillgänglig och kvalitetssäkrad enligt standarder”

med:
Din webbplats blir
• lätt att hitta
• användarvänlig
• lätt att förstå
• synlig i sökmotorer
• tillgänglig
• kvalitetssäkrad enligt standarder

Länka rätt med förklarande länkar
Dina textlänkar är en hjälp för läsaren att hitta mer innehåll som kan 
vara till inspiration eller hjälp. Det är oerhört viktigt att länkarna för-
klarar vart de leder, så att de kan ge det stöd åt läsaren som vi eftersträvar.

Det finns en tumregel: om sidan du länkar till har en rubrik använd den 
som text för din länk. Då kan användaren sedan känna sig trygg med att 
hon hamnat rätt och det återger sidans ämne. Det finns förstås en risk att 
sidans rubrik inte alltid räcker till för att förklara innehållet; då är det 
helt rätt att komplettera din länktext.

Exempelvis:
• Öppen föreläsning: Elevers identiteter och berättelser i en  
 samhällsrelaterad matematikundervisning 
• Detaljplanen för Albano: Lägre hus samspelar med omgivningen

Länkarna kan stå för sig själva
När vi är tydliga i länksättningen blir det också lättare för synskadade 
som använder skärmläsare, och även de som skummar texterna, att 
plocka ut och förstå länkarna utan att behöva läsa det kringliggande 
innehållet.

Länkar av typen “Läs mer” eller “Klicka här” används i princip aldrig i 
redaktionella sammanhang eftersom det är intetsägande.
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Länkar till dokument
När du länkar till dokument ska du ange vilken typ av dokument det 
handlar om samt dokumentets storlek i kilobyte, enligt:
• Myndigheternas skrivregler (pdf 606 kB)

Länkar till externa webbplatser
När en länk går till en annan webbplats bör du indikera det,  
och gärna i själva länktexten mot slutet, exempelvis:
• Utförlig information om finansieringsstöd finns att hitta på vinnova.se 
• Läs mer om forskningsetiska regler och riktlinjer på codex.uu.se

OBS! Länkar till externa webbplatser dvs webbplatser utanför  
organisationen (myndigheten) Stockholms universitet ska alltid  
öppnas i nytt fönster.

Några ord om bilder och så kallade ALT-texter
En bild som används i samband med texten ska i första hand vara ett 
stöd för förståelse av texten. Det finns dock två primära bildtyper: 
utfyllnadsbilder som lättar upp sidan (ofta leende personer som inte har 
någon direkt koppling till texten), och så de bilder som kanske innehåller 
diagram, kartor eller skisser som ger läsförståelse.

ALT-texter är enkelt uttryckt ett sätt att beskriva bilden i text. I första 
hand görs detta för de som inte kan se bilden och får texten uppläst.  
I andra hand görs det för sökmotorer som då i sin tur kan hjälpa  
människor som söker den typ av bild som publiceras.

ALT-texter får vara tomma
När det gäller utfyllnadsbilder där textförståelsen är helt oberoende av 
bilden är det okej att lämna ALT-texten tom. Man stör då inte läsflödet 
med onödig information, för de som får texten uppläst.

Teknisk not: Ur ett teknisk perspektiv måste det finnas ett ALT-attribut, 
men det uttrycks i koden som ALT=”” vilket indikerar att det är ett med-
vetet val som gör att attributet saknas.

Om det dock till exempel är ett fotografi på en person som nämns i texten, 

är det lämpligt att länktexten anger namnet på den personen, kanske 
kompletterat med personens titel eller arbetsplats, om det är relevant för 
texten. Det hjälper också sidans värde i sökmotorer, eftersom det ger en 
ytterligare indikation om att det finns uttömmande information om det 
som både texten och bilden porträtterar.

Bonustips: Något som också påverkar värdet för sökmotorerna är  
namnet på bildens fil. Om filnamnet är astrid_soderbergh_widding .jpg 
så ökar det värdet för sökningar på Astrid Söderbergh Widding på ett 
sätt som filnamnet kb002.jpg förstås inte gör.

Komplicerade bilder
En ALT-text kan inte vara hur lång som helst, och när det handlar om 
diagram och mer avancerade skisser finns det förmodligen inte utrymme 
att beskriva bilden i en ALT-text.

I de fall bilderna är mer avancerade så måste man göra en bedömning om 
texten i sig förklarar allt det som finns i bilden, vilket bör eftersträvas. 
Bilden ska då ses som ett komplement för förståelse – bilden hjälper de 
som lättare kan tänka i bilder, men budskapet kan också utläsas i sin  
helhet även i texten.

Om bilden inte alls går att förklara i texten, överväg att länka till en  
separat sida med utförligare information. Det är på samma sätt som 
video och ljudfiler också bör ha textalternativ.

Sökmotorn är din bästa vän
När du skriver texter måste du tänka på att texten måste kunna hittas av 
en person som är intresserad av ämnet och söker i en sökmotor, exempel-
vis Google. Några av dina viktigaste verktyg är nyckelord, rubriker och 
länkar.

Nyckelord och sökbegrepp
En förståelse för hur din målgrupp söker efter ditt innehåll är centralt för 
att lyckas med sökmotoroptimering. De begrepp, meningar eller frågor 
som de skriver in i en sökmotor måste på något sätt återfinnas i din text 
för att det ska bli en matchning.

Om du till exempel bara skriver om “sjukhusfysikerprogrammet” eller 
“sjukhusfysikerutbildningen” så hittas du inte lika lätt om den som söker 
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bara skriver “läsa till sjukhusfysiker”.

På samma sätt, om du bara har sidor som handlar om “studievägled-
ning” hittas du inte lika lätt av någon som söker på “hjälp med att söka 
rätt utbildning på universitetet”.

Rätt rubriker
När det är klart vilka nyckelord och begrepp du vill använda dig av  
så gäller det att så långt det är möjligt använda dessa i sidans rubriker.  
När nyckelorden används i rubriker så signalerar det till sökmotorerna 
att det är ett viktigt ämne för sidan. Sträva dock efter att begränsa  
an-talet varianter av sökbegrepp per sida till tre eller färre.

Varje variant av sökbegrepp kan upprepas flera gånger, men det viktigaste 
är att inte störa läsflödet. Läsvänligheten kommer i första rummet och 
prioriteras alltid före ständig upprepning av nyckelord.

I sammanhanget så är det också värt att tänka på att dina värdeord i 
sökbegreppen gärna får hamna så långt till vänster som möjligt i rubri-
kerna eftersom de första orden generellt värderas högre än de sista orden. 
Till exempel så är det viktigare att inleda med sjukhusfysiker snarare än 
Stockholms universitet.

Det finns nu tre rubriker att tänka på:
TITLE: det här är en rubrik som ofta glöms bort, och du som skribent 
påverkar oftast inte den enskilt, men den är värd att känna till. Det är 
den rubrik som står i webbläsardelens menyrad, eller i fliken på moderna 
webbläsare. Det är den rubriken som läses först av skärmläsare (för 
synskadade) och läses av Google för att sätta sökresultatets rubrik. Flera 
moderna webbpubliceringssystem särskiljer inte denna från din huvud-
rubrik men den står först i sidans kod och heter alltså TITLE.

Huvudrubrik: det här är den rubrik som står överst som inledning till din 
text. Det är oftast den rubrik du arbetar mest med och som ger en stark 
indikation om vad texten handlar om.

Mellanrubrik (flera nivåer): mellanrubrikerna är hierarkiskt av mindre 
värde än huvudrubriken men spelar fortfarande roll för sidans värde  
hos sökmotorer. Där det är relevant, används de utvalds sökbegreppen.

Det är avgörande att rätt rubriknivåer används när sidan skapas. De 
olika nivåerna på rubrikerna anges på ett särskilt sätt i koden och gör 
man fel så förstår inte sökmotorerna att det är en rubrik. Du som  
använder Polopoly för att publicera får detta rätt per automatik.

Länkar ut och in
När du länkar till andra sidor på webbplatsen så har du möjlighet att 
ange sökbegrepp även i dessa länktexter. Tänk på att länktexterna  
fortfarande måste vara relevanta och gärna komplettera rubriken på 
sidan som de leder till.

Något som verkligen ger stort värde när det gäller sökmotorer är förstås 
att andra webbplatser länkar till din text (och helst med rätt sökbegrepp), 
eftersom det talar om för sökmotorerna att andra, förhoppningsvis  
oberoende, människor gillar texten.

För att lyckas med många inlänkar, som det kallas, har du förstås på dig 
att skriva riktigt bra texter som får uppmärksamhet och spridning. 

E-delegationens riktlinjer för dig som skriver texter
Det som tidigare kallades 24-timmarsvägledningen har nu vidareut- 
vecklats och ges ut av E-delegationen under namnet Vägledning för  
webbutveckling. Den nya webbplatsen hittar du på webbriktlinjer.se.
Där kan du läsa mer om hur du kan hjälpa webbplatsens besökare att 
hitta, förstå och använda innehållet.

Polopoly, universitetets publiceringsverktyg, gör detta åt dig
Mallarna i Polopoly underlättar för att din webbplats ska vara  
välstrukturerad, lättöverskådlig och tillgodose tillgänglighetskrav  
och sökmotoroptimering.

I grafisk manual hittar du anvisningar för hur du använder webbfärger 
och typsnitt på din webbplats.

I Polopolymanualen hittar du information om hur du ska arbeta i  
Polopoly vad gäller detta.
• Webb
• Arbeta med webben i Polopoly
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Skriva marknadsföringstexter 
Använd ett enkelt språk. Kombinera långa och korta meningar. Tråka inte 
ut läsaren genom att vara övertydlig. Läs texten högt för dig själv för att 
kontrollera att språket flyter.

Rubriker ska locka till läsning
Olika rubriktyper: 
1. Lärarutbildningar (överskrift) 
2. Lärarutbildningar nu vid Stockholms universitet (innehåll) 
3. Nu kan du läsa lärarutbildningar vid Stockholms universitet  
 (mottagarorienterat) 
4. Vill du läsa lärarutbildningar vid Stockholms universitet?  
 (frågerubrik)

Känner du ett behov av en ingress? Hälsa välkommen, väv in en över-
gripande sammanfattning och var tydlig med vilken nytta/användning 
mottagaren har av informationen.

En bra metod för att strukturera och lätta upp faktatunga texter är  
att dela upp informationen i en löpande text som kompletteras med  
en eller flera faktarutor.

Marknadsföringstexten har alltid ett syfte. Ofta handlar det om att få 
läsaren att göra någonting (söka en utbildning, söka mer information,  
anmäla sig till ett seminarium, söka samarbete etc). Ett bra sätt att 
komma igång med brödtexten är att ställa sig följande frågor:

Vad ska du säga?  
Till vem ska du säga det?  
Hur ska du säga det?  
Vad ska mottagaren göra/tycka/känna?

Är din målgrupp presumtiv nationell eller internationell student,  
se »Koncept« på www.su.se/kommunikation.

Att skriva för sociala medier
När du skriver en text till sociala medier ska du tänka på att hålla dig kort-
fattad och med ett tydligt budskap. Visuellt innehåll som bilder eller filmer 
ska få ta plats snarare än texten. Du bör också ha följande saker i åtanke: 

Uppmana till agerande
Är syftet med ditt inlägg att få dina följare att besöka en länk så bör du 
uppmana till det i texten. Exempelvis på detta sätt: ”Vill du studera på 
Stockholms universitet? Besök su.se/studera för mer information!”.  

Använd relevanta #hashtags
Hashtags är ett sätt att kategorisera innehåll på sociala medier. För att 
ditt inlägg ska nå ut till personer utanför din följarkrets bör du använda 
en hashtag som är relevant för ditt inlägg. 

För ett inlägg om exempelvis Stockholms universitet är det viktigt att 
skriva in #stockholmuniversity#stockholmsuniversitet för att personer 
som är intresserade ska se ditt inlägg.

För att samla inlägg i sociala medier i och med ett evenemang kan du 
skapa en egen hashtag som består av evenemangets eller projektets namn 
och/med tillhörande år. 

Exempel: 
 #forskardagarna eller #forskardagarna18.

Pinga gärna andra relevanta konton när du gör inlägg, antingen genom 
att använda deras @användarnamn eller genom att tagga en bild med 
deras namn.

Tydligt budskap
Texten bör vara kort och med ett tydligt budskap. Om du har mycket 
information som ska nå dina följare är det bättre att du skapar en sida 
 på su.se som du länkar till, alternativt delar upp ditt inlägg så att det  
blir fler kortare inlägg med tydligare information. 
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Att skriva populärvetenskapligt
Intressanta texter, begripliga för alla och samtidigt både korrekta  
och relevanta för redan insatta. Det är målet för den som skriver  
en populärvetenskaplig text. Här finns några tips på vägen.

• Anpassa innehållet till kunskapsnivån hos en allmänbildad vuxen   
 som saknar förkunskaper inom området. Överskatta aldrig läsarens  
 kunskap, men underskatta inte hans eller hennes intelligens.
• Tänk gärna att du skriver för en viss person – hur skulle du berätta  
 detta för din granne eller din måttligt intresserade kusin?

Disposition
• Rubriken behöver inte förklara allt, men ska väcka intresse  
 för att läsa vidare.
• Skriv det viktigaste först, förhoppningsvis är det också det mest   
 intressanta och något nytt och okänt. Resultat, konsekvens eller  
 varför forskningen behövs är bra att börja med. Metod är sällan  
 intressant för allmänheten. Strunta i forskningsfrågan, det är svaret  
 som är det spännande.
• Besvara gärna frågorna:
 – Vad har du kommit fram till?
 – På vilket sätt kan resultaten användas?
 – Hur påverkar dina rön människa och samhälle?
 – Hur gjorde du?
• Håll fokus – att skriva intressanta texter handlar om att välja  
 och att välja bort överflödigt.
• Dela upp texten i korta stycken. Använd mellanrubriker.

Pedagogiska grepp
• Sätt in resultaten i ett större sammanhang, till något som läsaren kan  
 relatera till och som hjälper honom/henne att förstå varför din  
 forskning är viktig.
• Exempel: ”Så tar sig kattparasiten till din hjärna”, ”Barn i växelvis  
 boende är mindre stressade”
• Ge exempel. Använd ett konkret exempel för att förklara något  
 abstrakt eller generellt. Gå från välkänt till något okänt.
• Låt någon berätta något intressant/spännande i ett citat på talspråk.  
 Citat passar också för att föra fram åsikter.

Språket
• Undvik fackspråk och jargong. Är facktermer absolut nödvändiga   
 måste de förklaras väl – och undvik dem i början av texten för att 
  inte stoppa upp läsningen.
• Variera återkommande ord och begrepp, även om de blir  
 ovetenskapliga.
• Korta meningar är lättare att läsa. Enkla ord förstår läsaren snabbare.  
 Även meningarnas längd kan behöva varieras.
• Skriv helst på svenska.
• Undvik
 –  »Substantivsjuka«. Substantiv kan ofta göras om till verb.
  Exempel: ”restaureringar” blir ”restaurera”
 –  Passiv form. Aktiv form upplevs ofta som mer direkt  
  och lättläst. För variationens skull går det att blanda  
  aktiv form (”vi studerade lösningarna”) med  
  passiv form (”lösningarna studerades”). 
 –  Modeord och klyschor. Myndigheternas skrivregler 1.4.9  
 – Svengelska
   Exempel: ”evaluering” i stället för ”utvärdering”, ” 
   initiera” i stället för ”börja” eller ”starta”, 
   ”addera” i stället för ”lägga till”.
• Testa läsbarheten på www.lix.se. 
• Läs texten högt för dig själv.

Låt till sist din granne/kusin/etc läsa din text och be hen förklara vad hen 
inte förstår.
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Skriva på engelska
Stockholms universitet använder i huvudsak brittisk engelska.

Examensbeteckningar på brittisk engelska som ska användas vid  
universitetet är PhD, BSc, MA. I amerikansk engelska är det  
vanligare med punkter i beteckningarna Ph.D., B.Sc., Dr.

Stockholms universitet översätts till Stockholm University  
(engelsk översättning som används i internationella sammanhang). 

Engelska namn på institutioner, centra, enheter och motsvarande  
finns i Regelboken, bok 1.

Akademiska titlar på engelska
Rektor – President
Prorektor – Vice-President
Vicerektor – Deputy Vice-Chancellor
Universitetsdirektör – University Director

Akademiska titlar vid utlysningar av läraranställningar
Biträdande lektor
- Associate senior lecturer (brittisk engelska)
- Assistant professor (amerikansk engelska)
Universitetslektor
- Senior lecturer (brittisk engelska)
- Associate professor (amerikansk engelska)
Professor
- Professor (brittisk engelska)
- Professor (amerikansk engelska) 

För korrekt översättning av termer, använd gärna svensk-engelsk ordbok 
för högre utbildning (UHR).

Skriva pressmeddelanden
Nedan några konkreta råd hur man skriver intresseväckande  
pressmeddelanden.

• Välj en intresseväckande rubrik som lockar till fortsatt läsning.
• Skriv en ingress på tre till fyra rader som besvarar frågorna vem, när,  
 hur, vad och varför. Ingressen utgör i praktiken en sammanfattning av  
 resten av pressmeddelandet.
• Citat gör texten mer nyhetsmässig. Tänk på att ett citat inte bör vara  
 längre än två till tre meningar och att ordvalet ska utgå från det talade  
 språket.
• Försök att illustrera forskning med konkreta exempel, gärna med  
 sådant som har relevans och intresse för så många som möjligt.  
 Knyt gärna an till aktuella händelser.
• Håll dig till max en A4-sida (ca 2 000 tecken, inklusive blanksteg).  
 Ett pressmeddelande ska inte berätta allt. Målet är att väcka journalis 
 ternas intresse för att skriva en egen artikel i ämnet, helst förstärkt med  
 en personlig intervju.
• Är det särskild sakkunskap som du bedömer behövs för att sätta in  
 texten i pressmeddelandet i ett sammanhang? Ett sätt att få med detta,  
 utan att belasta övrig text, är att foga in en faktaruta i slutet av press 
 meddelandet.
• Relevanta länkar till webbsidor kan bidra till att ge en mer heltäckande  
 bild av din nyhet utan att förlänga och komplicera texten.
• Glöm inte att bifoga kontaktuppgifter.

För kontakt och ytterligare exempel, se www.su.se/press
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Typsnitt
Vi har olika typsnittsgrupper beroende på användning.
• Digital vardagskommunikation använder Verdana och  
 Times New Roman
• Tryck och extern kommunikation använder Caecilia,  
 The Sans och Sabon
• Webb använder Verdana, Georgia och Times New Roman

För mer information av typsnitt se »Grafisk manual« på  
www.su.se/kommunikation.

Skrivriktlinjer
Stockholms universitet följer myndigheters skrivregler, se Institutet för 
språk och folkminnens hemsida.
För generella skrivregler: tt.se/tt-spraket/.

Namn
Stockholms universitet är det officiella namnet och ordet universitet  
stavas alltid med gement u. Den engelska översättningen, som också 
ska användas internationellt, är Stockholm University.

Förkortningen SU är ingen etablerad förkortning utanför universitetet 
och får endast användas i sammanhang (namnbildningar, trycksaker, 
utgående skrivelser et.c) där det tydligt framgår att det är Stockholms 
universitet som är avsändare d.v.s. Stockholms universitets logotyp ska 
vara med och när mottagaren inte kan missförstå att det handlar om 
Stockholms universitet.

Det är inte tillåtet att skapa egna logotyper med förkortningen SU.

Tillstånd för användningen av förkortningen SU vid namnbildningar, i 
trycksaker, utgående skrivelser etc, ska sökas hos kommunikationschefen 
vid Sektionen för kommunikation.

Stor eller liten bokstav?
Vid universitetet ska stor bokstav användas vid namn på institutioner, 
centra, enheter med mera. Vid sammansättningar ska ordet/orden  
därefter ha liten bokstav.

Exempel: 
Ledningskansliet är på konferens under fredagen
Stort intresse för utbildningar vid Företagsekonomiska institutionen
Forskare vid Institutionen för slaviska språk får prestigefyllt  
stipendium

Verdana Regular, Verdana Italic,  
Verdana Bold, Verdana Italic Bold  

Times New Roman Regular, Times New Roman Italic,  
Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

Caecilia 45 Light, Caecilia 45 Light Italic, Caecilia 55 
Roman, Caecilia 75 Bold,  Caecilia 76 Bold Italic,   
Caecilia 85 Heavy, Caecilia 86 Heavy Italic

The SansB W2 ExtraLight, The SansB W2ExtraLight Italic, 
The SansB W3 Light, The SansB W3 LightI talic, The SansB W4 
Semi Light, The SansB W4 Semilight Italic, The SansB W5 Plain, 
The SansB W5 Plain Italic, The SansB W6 Semibold, The SansB 
W6 Semibold Italic osv.

Sabon LT Std Roman, Sabon LT Std Italic,  
Sabon LT Std Bold
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Referenssystem
Riktlinjer för hur publikationstitlar och referenser ska skrivas finns i 
pdf:en Guide to the Harvard Style of Referencing. För mer information 
se »Text och språk« på www.su.se/kommunikation.

Hur skriva siffror?
• Decimaltal skrivs alltid med siffror. När bokstäver ska bli siffror  
 är en tvistefråga och olika regler brukar anges. 
• Den vanligaste är att siffrorna ett till tolv skrivs med bokstäver.  
 Tal där utöver blir siffror.
• Vid årtal, gatunummer med mera används alltid siffror.
• Stora siffror, till exempel 260 000, delas upp med ett mellanslag

Avstavningar
Sammansatta ord delas om möjligt upp i de icke sammansatta ord som de 
består av.

Exempel: 
Universitets-utbildning

Om den första delen i ett sammansatt ord avslutas med dubbeltecknad 
konsonant, och om den andra delen inleds med samma konsonant, skrivs 
normalt endast två konsonanter ut. Däremot tillåts samma tre konsonan-
ter i rad om avstavning sker mellan ordleden:

Exempel: 
Topp-prestation

Avstavning på svenska av icke sammansatta ord sker enligt en av två 
principer:

1. Ordledsprincipen – Även ord som inte är sammansättningar består 
ofta av olika delar, till exempel grundord, avledningsändelser, böjnings-
ändelser och förstavelser. Avstavning enligt ordledsprincipen tar hänsyn 
till dessa delar.

Exempel: 
Avledningsändelser – Social-ism
Böjningsändelser – Stöt-ande

2. Enkonsonantsprincipen – Om det inte går att urskilja någon gräns 
mellan olika ordled (till exempel springa) måste enkonsonantsprincipen 
användas. Det är den traditionella principen för avstavning, och innebär 
att man mekaniskt flyttar en konsonant till nästa stavelse: 

Exempel: 
Sprin-ga

Akademiska titlar – förkortningar
I akademiska titlar är det bara ord som förkortas som ska ha punkt.

Exempel: 
• fil.dr (första ordet är en förkortning medan det andra  
 är en sammandragning av ordet doktor)
• fil.mag. (förkortning av båda orden)

Förkortningen av dessa titlar kan även skrivas med versaler men då utan 
punkter (FD, FK).

Studenter läser vid universitetet
De som studerar vid universitetet är studenter (inte elever). De läser  
vid universitetet (inte skolan), har seminarier och föreläsningar  
(inte lektioner) i seminarierum och föreläsningssalar (inte klassrum).

Förkortningar
Förkortningar bör undvikas i möjligaste mån. Skriv hellre ut orden.
Ska förkortningar användas förordar vi punkter, t.ex., bl.a., m.m.
Vill du förkorta telefon skriver vi sammandragningen tfn.
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Vid universitetet
Vi förordar i officiella sammanhang det officiella vid (inte på). 

Exempel: 
Student/studerar vid Stockholms universitet.
Professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet.

Besöksadresser
Varje entré har en unik adress med nummer och gatunamn som ska upp-
ges, tillsammans med namn på byggnad, i samband med besöksadresser.

Exempel Södra huset i Frescati:
Planeringsavdelningen, Universitetsvägen 10 A, Södra huset,  
hus A plan 3.
Adressen till hus A är Universitetsvägen 10 A, till hus B Universitets-
vägen 10 B och till hus C Universitetsvägen 10 C men övriga hus i 
Södra Huset har entrén 10 D-F.

Benämning av Stockholms universitets områden,  
delområden och byggnader
Område: Stockholms universitetsområde.

Delområde Byggnader

Albano Albanova

Bergianska trädgården Edvard Andersons Växthus,  
Victoriahuset

Frescati:

Norra Frescati Manne Sieghbahnhusen,
Frescatihallen,
Geovetenskapens hus,
Greens villa,
Arrheniuslaboratorierna,
Konsulentvillan,
Nobelhusen

Lilla Frescati Botaniska institutionen

Frescati Backe F Frescatibackehusen

Södra Frescati Aula Magna, Lantis,
Allhuset, Småbrukarhemmet,
Villa Bellona,
Södra huset, Bloms hus,
Skära villan, Universitetsbiblioteket,
Skogstorpet, Gula villan,
Juristernas hus

Frescati Hage

Kräftriket

Campus Kista
Sveaplan
Filmhuset
Garnisonen
Spökslottet
Studentpalatset
Gävlegatan
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Tonalitet
Med tonalitet menas Stockholms universitets ”röst”. Vår tonalitet kan 
beskrivas med tre begrepp: trovärdig, tydlig och engagerande.

Trovärdig
De texter som skrivs vid Stockholms universitet ska bidra till att univer-
sitetet upplevs som ett framstående universitet och en trovärdig aktör i 
samhället.

Tydlig
Det universitetet skriver ska vara enkelt att läsa och lätt att förstå. Det 
innebär även att det tydligt ska framgå i texten varför den är skriven, till 
vem den vänder sig och vem som är avsändare.

Engagerande
Ett positivt och engagerat tonfall ska användas.

Översättning
Medarbetare inom universitetet kan välja mellan att avropa på de statliga 
avtalen eller att anlita universitetets eget Centre for Academic English. 
Läs mer i avsnittet »Leverantörer« på www.su.se/kommunikation.
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