
Effektive e-mails for alle 
travle medarbejdere

Enkle trin til mere effektiv og venlig skriftlig kommunikation



Kursets 8 
moduler viser 
vej mod 
effektive 
skrivevaner

Hvert modul varer mellem 
15-30 minutter og afsluttes 
med en øvelse, der 
forankrer din nye viden.

1
• De 10 bud for den effektive, professionelle og venlige brug af e-mail  

2
• Vælg den rette kanal

3
• Spar tid ved tasterne – skriv effektivt og lystfyldt

4
• Planlæg teksten: Hvad skal vide hvad og hvorfor?

5
• Dispositionens psykologi - byg e-mailen rigtigt op

6
• Skriv klart og læservenligt

7
• Skriv korrekt og troværdigt 

8
• Sådan overfører du de nye teknikker til notater, journaler mm.



Din underviser:

Pernille Steensbech Lemée

Kommunikationsrådgiver 
i Fokus Kommunikation 

Mere end 20 års erfaring 
fra undervisning i 
ministerier, kommuner og 
private virksomheder.



Modul 1: 

Takt og  tone –
de ti bud om 
god ‘netikette’

 Dette modul indleder kurset med ti bud om den effektive, 
professionelle og venlige brug af e-mail. 

1. Spam ikke hinanden med unødvendig brug af cc og videresend

2. Skriv ikke en e-mail, når du hellere skal ringe eller tage en samtale 

3. Skriv tydeligt og med klare forventninger til modtageren

4. Skriv kort og præcist, eller i hvert fald så e-mailen er let at skimme

5. Udvand ikke professionalismen med for mange smileys 

6. Find balancen mellem effektivitet og høflighed

7. Skab ikke konflikter med STORE BOGSTAVER, røde ord, !!! og  ???

8. Kritiser ikke andre mennesker pr. e-mail

9. Send aldrig en e-mail, når du er vred/irriteret 

10. Husk at læse korrektur



Modul 2: 

Vælg den rette 
kanal

Er en e–mail det rette valg? Eller skal du hellere bruge telefonen, 
videomødet eller – når tiderne tillader det igen – en samtale ansigt til ansigt?

Det skærper dette modul din bevidsthed om.

1. Brug ikke e-mail, når de fire K’er er i spil: Emnet er komplekst, kildent, 
konfliktfyldt eller rummer Kritik af en person.

2. Hvornår er e-mail effektiv kommunikation – og hvornår er den tværtimod 
en værre tidsrøver?

3. Hvornår kan e-mailen skabe kontakt og nærvær mellem mennesker – og 
hvornår er den tværtimod en kilde til afstand og frustration?

4. Hvornår er e-mailen en kilde til præcis information – og hvornår skaber den 
tværtimod mere forvirring og flere spørgsmål end svar?

 Øvelse: Et blik i udbakken – tag en guidet refleksion om din egen e-mail-
praksis, og kom på sporet af dine nærmeste udviklingszoner.



Modul 3: Spar 
tid ved 
tasterne – skriv 
effektivt og 
lystfyldt

Varighed: 15 minutter 

 En effektiv og lystbetonet skriveproces – hvorfor ikke? 

 Dette modul giver dig en kort, forskningsbaseret intro til, hvordan 
du kan gøre din skriveproces kort og sød. 

 Nogen skribenter opfører sig, som om de var deres egen gamle 
dansklærer fra helvede med den røde kuglepen – mens andre har 
en glad og kreativ tilgang til at skrive. Hvem, tror du, skriver 
hurtigst?

 Bliv bevidst om, hvilken type skribent du er, og lær dén teknik at 
kende, der gør din skrivning målrettet, kreativ og lystfuld –
samtidig med at du sparer tid.

 Øvelse: Hvilken arketypisk skribent er du?
1. Standardstarteren

2. Hovedspringeren

3. Grubleren

4. Planlæggeren

5. Omskriveren



Modul 4: 
Planlæg 
teksten: Hvad 
vil du opnå, og 
hvad skal du 
undgå?

Varighed: 25 min. inkl. 
øvelse

Vær retorisk bevidst – hvad vil du opnå med at skrive denne e-mail?

På dette modul lærer du at arbejde strategisk – og retorisk – med 
tekster. Retorik er læren om den formålstjenlige kommunikation og 
hjælper dig til målrette dine e-mails.

 Afklar formålet: Skal din mail skabe fremdrift i et eksisterende proces 
– eller skal den skabe den brændende platform for en ny proces? Og 
vil du informere, bede om information, overbevise eller instruere?

 Vælg dine modtagere: Hvem skal læse den – og hvem skal (ikke) på 
cc?

 Find dit Indhold/budskab: Hvad er mit budskab i en nøddeskal, når jeg 
har dette formål og disse modtagere?

 Øvelse: Brug modellen Det retoriske isbjerg til at indkredse budskabet 
i den næste e-mail, du alligevel skal skrive.



Modul 5: 
Dispositionens 
psykologi 
- byg e-mailen 
rigtigt op

Varighed: 45  minutter inkl. 
øvelse

På dette modul får du tre skabeloner for, hvordan du skal bygge teksten 
op.

 Den informerende e-mail – den journalistiske model

 Den overbevisende e-mail – Hey You See So-modellen

 Den instruerende e-mail – Adam og Eva-modellen

Og så får du råd til tekstens andre elementer:

 Den sigende emnelinje, der sikrer, at modtageren læser og handler på 
rette måde. 

 Mellemoverskrifterne, der gør din e-mail overskuelig og læservenlig

 Afrundingen, der sikrer en respons, så du ikke kommunikerer ud i et 
tomrum.

Øvelse: Brug modellerne til at opbygge din e-mail psykologisk klogt.



Modul 6 
Skriv klart og 
læservenligt

Undersøgelser viser, at tonefaldet misforstås i 44 % af e-mails.

Dette modul giver dig sproglige tips og tricks til godt sprog, der hjælper dine 
budskaber i mål uden misforståelser.

 Skriv klart 

 Skriv overskueligt

 Skriv så du passer på relationen

 Skriv med empatisk tydelighed

 Skriv fra din egen banehalvdel i konfliktfulde situationer.

 Øvelse: Tag et sprogtjek – brug modulets tjekliste til at give dig selv de 
velfortjente skulderklap og den påkrævede røffel. 

https://vpt.dk/kompetencer/sadan-holder-du-styr-pa-dine-mails


Modul 7: Skriv 
korrekt og 
troværdigt

Kan du også komme i tvivl om alt det med sprogrigtighed og kommaer?

Dette modul gør dig bevidst om de typiske faldgruber i sproget. 

 Målet med modulet er at sikre, at du slipper for noget af den usikkerhed ved 
tastaturet, som mange oplever: Det kan handle om store og små bogstaver, 
om kommaer og andre ting, der stjæler tid.

 På modulet får du nemme huskeregler til de typiske sproglige fælder og to 
tipskuponer, så du kan teste dig selv:

 Tip 13 rigtige om retstavning.

 Tip 13 rigtige om grammatisk komma.

 Øvelse: Test dig selv og find dine eventuelle blinde pletter i forhold til det 
topprofessionelle sprog.  



Modul 8: 

Sådan overfører 
du de nye 
teknikker til 
notater, 
journaler mm.

Varighed inkl. øvelse 20 min.

Kan du også bruge de nye skrivevaner i andre tekster? Ja!

Dine nye skrivevaner kan også komme dig til gavn, når du skriver andre 
tekster. Det kan være notater, journalnotater, webtekster og mange 
andre skriftlige genrer.

På dette modul gennemgår vi, hvad du kan tage med dig i al anden 
skrivning i hverdagen.

Få en lynguide til, hvilke af dine nye værktøjer du kan have gavn af i 
andre tekster.

 Når du vil give en travl læser et hurtigt overblik

 Når du vil forklare noget komplekst

 Når du vil sikre en objektiv tone

Øvelse: Hvordan kan du bruge kursets redskaber til at øge kvaliteten i 
alle dine tekster?



Vil du vide mere om priser og 
alt det andet praktiske? 

Ring eller skriv til Pernille på 

21630703

pl@fokuskommunikation.dk

Få information om priser og alt det praktiske – ring eller 
skriv til Pernille:

21630703

pl@fokuskommunikaton.dk


