
 

Effektivitet, samarbejde og trygge relationer via bedre e-mails 
Fokus Kommunikation har udviklet to nye online-kurser til hhv. ledere og medarbejdere. I 

otte lektioner giver begge kurser redskaber til at skrive præcist og effektivt – samtidig med, 

at kommunikationen skaber kreativt samarbejde og trygge relationer både internt og 

eksternt.  

Som tak for din hjælp med at udvikle kurserne får du her en tjekliste, som giver en lille 

smagsprøve på kursernes indhold og ambition. 

Tjekliste til god brug af e-mail 
Tjeklisten er opdelt i fire sektioner: 

1. Husk, før du skriver en e-mail 

2. Husk, når du bygger e-mailen op 

3. Husk, når du vælger formuleringer 

4. Husk, når du besvarer og videresender en mail. 

 

Vores kurser folder tjeklistens indhold ud med konkrete eksempler, modeller og øvelser. 

Målet er mere målrettede og præcise e-mails, som styrker både jeres omdømme, 

effektivitet, samarbejde og arbejdsglæde.  

 

Mange venlige hilsner  

Pernille Steensbech Lemée, pl@fokuskommunikation.dk, tlf. 21630703. 

mailto:pl@fokuskommunikation.dk


1 Husk før du skriver en e-mail  

 Vælg den rette kanal • Begynd altid med at overveje, hvornår en e-
mail er det rette medie.  

 

• Brug hellere telefon, videomøde eller (på den 
anden side af coronakrisen) et fysisk møde, 
når et af de fire K’er i spil: Emnet er 
Kompleks, Konfliktfyldt, Kildent eller rummer 
Kritik af en person.  

 

• Hvis din e-mail til en bestemt modtager vil 
rumme flere forskellige budskaber, bør du 
også vælge et samtalemedie i stedet. 

 

 Afklar formålet med at skrive • Overvej altid som det første: Hvad vil jeg 
opnå med denne e-mail? Og hvad skal jeg 
undgå? 

 

• Skal din mail skabe fremdrift i en eksisterende 
proces?   

 

• Skal den skabe den brændende platform for 
en ny proces? 

  

• Vil du informere, bede om information, 
overbevise, instruere eller holde kontakt? 

 

 Vælg dine modtagere ▪ Hvem skal være primær modtager? Afklar, 

hvad du forventer af denne person. 

  

▪ Hvem skal på cc? Hvis du ikke forventer en 

reaktion eller et svar, så overvej en ekstra 

gang, om personen virkelig behøver denne e-

mail. 

 

 Formuler dit budskab i en 
nøddeskal 

▪ Hvad skal være dit budskab, når du har dette 
formål og disse modtagere? 

 

 



Nu har du indkredset dit formål og besluttet, at e-mail er en god kanal. Du er nu klar til at 

sætte fingrene på tastaturet og begynde at bygge e-mailen op.  

2 Husk når du bygger e-mailen op  

 Skriv en sigende emnelinje, der 
sikrer, at modtageren læser og 
handler på rette måde 

Eksempler 

• Vigtig information inden mødet på onsdag 
om XX 
 

• Tjeklisten om gode e-mails – læs den 
grundigt 

 

• Jeg har brug for dine input til 
forhandlingen med NN inden kl. 12 i dag 

 

▪  Undlad at bruge det røde 
udråbstegn, der går let inflation 
i det 

▪ Skriv hellere, hvordan e-mailen er vigtig – 
se eksempler herover. 
 

▪  Hils på din(e) modtager(e) ▪ Husk en hilsen – Kære eller Hej – i hvert 
fald i den første e-mail. Tag ansvar for den 
gode relation. 

▪  Strukturer e-mailen, så formen 
passer til budskabet 

Vælg den rette skabelon 
 

▪ Den informerende e-mail – vælg den 
journalistiske disposition 
 

▪ Den overbevisende e-mail – vælg Hey You 
See So-dispositionen 
 

▪ Den instruerende e-mail – vælg ABC-
dispositionen. 

▪  Skriv mellemoverskrifter ▪ Gør din e-mail overskuelig og læservenlig 
ved at bruge en mellemoverskrift for ca. 
hver 4.-5. linje, eller hvordan det nu passer 
med dit indhold.  
 

▪ Mellemoverskrifterne skal være direkte 
henvendt til modtageren, så brug enten 
bydeform eller 2. person: du/dig/I/jer. Fx: 
 

▪ Husk at forberede disse fire ting til mødet  
 

▪ Sådan bruger du tjeklisten 



▪  Slut dialogisk af og bed evt. om 
en respons 

▪ Slut altid første e-mail af med en venlig 
dialogskaber i stil med:  
 

▪ Du er velkommen til at ringe eller skrive, 
hvis du har spørgsmål. 
 

▪ Hvis du har brug for, at modtageren 
kvitterer, fx når en ønsket handling er 
udført, så skriv det: Send mig gerne en kort 
besked, når du er i mål med XX, og sig 
endelig til, hvis du har spørgsmål 
undervejs. 
 

 

Nu har du skrevet informationerne i den rette rækkefølge. Inden du trykker ’send’, kan du 

med fordel redigere sproget ud fra retningslinjerne herunder. Det sikrer, at du skriver 

læservenligt og forståeligt med blik for både budskabet og relationen.  

3 Husk når du vælger 
formuleringer 

 

 Hold balancen mellem 
effektivitet og høflighed 

▪ Hvor kort og præcist kan du skrive uden at 
lyde uhøflig?  

 
▪ Pas på, du ikke bliver så direkte, at 

budskabet lyder som en kommando.  
 

▪ Det kan ofte betale sig at bruge nogle ord på 
at øge høfligheden af dit udsagn. At være lidt 
mere høflig øger ofte også effektiviteten af 
kommunikationen: Læseren bliver mere 
motiveret af den venligere mail. Se forskellen 
mellem:  
 

▪ Jeg har brug for rapporten mandag, ikke 
onsdag, tak (9 ord) og 
 

▪ Kære Pernille, jeg ved du har travlt. Men jeg 
har brug for din rapport allerede mandag. Vil 
du se, om du kan have den færdig da? (26 
ord, men en mere motiveret modtager)  



 Skriv klart og forståeligt ▪ Skriv korte sætninger, som hovedregel kun 

én information pr. sætning.  

 

▪ Vælg aktive formuleringer, så det står klart, 

hvem der skal gøre hvad: Du skal sende 

opgørelsen fremfor Opgørelsen sendes. 

 

▪ Skriv konkret. Hellere: Send dine km-tal og 

hotelbilag til Gitte senest onsdag fremfor 

Sørg for hurtig rejseafregning. 

 

▪ Slet overflødige ord. 

▪  Skriv overskueligt ▪ Brug mellemoverskrifter. 
 

▪ Brug punktopstillinger. 
 

▪ Brug korte afsnit – kun et budskab pr. afsnit. 
 

▪ Husk mellemoverskrifter med fed. 
 

▪  Skriv så du passer på 
relationen 

▪ Undgå fælder som ironi, sarkasme og andet, 
der kan skabe misforståelser og måske 
konflikter.  
 

▪  Skriv fra din egen banehalvdel ▪ Når en emne indeholder kimen til konflikt, er 
det vigtigt at bruge konfliktnedtrappende 
sprog. 
 

▪ Skriv jeg, ikke du – altså jeg oplever, frem for 
du gør. 
 

▪ Brug konkrete eksempler til at illustrere 
problemstillinger, ikke fortolkninger af 
situationer. 
 

▪ Undgå generaliserende ord som ”altid” og 
”aldrig” 

 



▪  Husk grundigt korrektur ▪ Oplevelsen af professionalisme hænger også 
sammen med korrekt sprogbrug.  

▪ Husk også kommaerne. 
 

 

Til sidst gode råd om situationer, hvor du skal svare på lidt problematiske e-mails og tage 

stilling til brug af videresend. 

4 Når du svarer på eller 

videresender en e-mail 

 

 Aftal fælles spilleregler for, 

hvornår I som organisation 

skal have svaret på en e-mail 

Et bud:  

▪ Hvis du får en e-mail med et spørgsmål, som 

du straks ville kunne svare på i telefonen, så 

besvar også straks e-mailen. Så er den ude af 

verden.  

 

▪ Hvis du ikke kan svare på e-mailen med det 

samme, bør du senest næste arbejdsdag 

sende en kort e-mail om, at du vender tilbage 

med et mere udførligt svar og hvornår. 

 
▪ Giv dig selv en realistisk deadline, som du kan 

overholde. Men sørg for svar inden for en 

uge. 

 

 Bevar den gode stil – også når 

andre ikke har det 

▪ Når du skal besvare en e-mail, der er grov i 

tonen, kan du måske finde trøst og inspiration 

i ordene: Venlighed er den overlegnes 

privilegium. 

 

▪ Bevar den gode stil - du ved jo, du har dit på 

det tørre, og at det er den anden, der er galt 

på den. Derfor har du overskud til at forblive 

professionelt venlig. 

 



 Vær tydelig og vågen, når du 

videresender 

▪ Videresend aldrig en e-mail under at skrive 

nogle linjer til den nye modtager om, hvorfor 

han/hun får e-mailen.  

 

▪ Læs e-mailen igennem og tjek, om du skal 

sortere i informationerne, både for at spare 

den nye modtager for overflødig læsning og 

af hensyn til diskretion. 

 

 

Alle disse punkter uddybes og konkretiseres på vores e-mail-kurser. Skriv eller ring, hvis du 

vil høre mere. 

Hvis du synes, der mangler vigtige punkter på tjeklisten, så fortæl meget gerne, hvad du 

savner. Der er ikke noget bedre at kunne integrere den kloge erfaring fra felten i vores 

undervisning. 

Mange venlige hilsner 

Pernille Steensbech Lemée, pl@fokuskommunikation.dk, 21630703. 
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