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1 OM ANALYSERAPPORTEN

ANALYSEN ER GENNEMFØRT PÅ DENNE MÅDE:

• Indsamling af 100 tekster skete i uge 7, 2017.
• Der er valgt tekster fra 100 byer i Danmark fra forskellige ejendomsmægleres hjemmesider.
• Først blev byerne udvalgt, så der var en passende dækning fra hele landet.
• Dernæst blev der via google valgt en tekst, der var lagt online i uge 7, primært den senest  

oplagte tekst hos en mægler fra byen. 
• Teksterne er på minimum 160 ord; de fleste på 200 ord eller flere.
• Enkelte tekster er kortere for at byen kunne repræsenteres i tekstsamlingen.
• Analyserne fokuserer på disse emner: Vinkling, læsbarhed, ordforråd og korrekthed.

Observationerne præsenteres på de næste sider.

1. Amager
2. Askeby
3. Billund
4. Bjerringbro
5. Brande
6. Christiansfeld
7. Dragør
8. Ebeltoft
9. Esbjerg
10. Fredensborg
11. Fredericia
12. Frederiksberg
13. Frederikshavn
14. Frederikssund
15. Gentofte 
16. Gistrup
17. Gladsaxe
18. Glostrup
19. Græsted
20. Haderslev
21. Hadsund
22. Hanstholm
23. Helsingør
24. Herning
25. Hillerød

26. Hirtshals
27. Hjørring
28. Hobro
29. Holbæk
30. Horsens
31. Hundested
32. Ikast
33. Islands Brygge, Kbh.
34. Juelsminde
35. Kalundborg
36. Kalvehave
37. Karise
38. Karup
39. Kerteminde
40. Klitmøller
41. Kokkedal
42. Kolding
43. Korsør
44. Køge
45. København City
46. Langeland
47. Lemvig
48. Lunderskov
49. Løgstør
50. Løkken

51. Maribo
52. Middelfart
53. Nakskov
54. Nordborg
55. Nykøbing F
56. Nykøbing S
57. Næstved
58. Nørrebro
59. Odder
60. Odense
61. Padborg
62. Præstø
63. Randers
64. Ribe
65. Ringkøbing
66. Ringsted
67. Risskov
68. Roskilde
69. Rømø
70. Rønne
71. Silkeborg
72. Skagen
73. Skanderborg
74. Skovlunde
75. Slagelse

76. Solrød
77. Storvorde
78. Støvring
79. Svaneke
80. Sæby
81. Sønderborg
82. Thisted
83. Tønder
84. Taarbæk
85. Tåstrup
86. Vadum
87. Valby
88. Vanløse
89. Vejen
90. Vesterbro, Kbh.
91. Vejle
92. Viborg
93. Vojens
94. Ærø
95. Østerbro, Kbh.
96. Aabenraa
97. Aalborg
98. Aalbæk
99. Aarhus N
100.  Årsdale
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2 VINKLING

Alle tekster har i mere eller mindre tydelig grad 
fokus på disse tre forhold: afsenderen, emnet og 
modtageren. Det er et grundvilkår for enhver tekst, 
også boligtekster. Skribenten tager et eller flere 
valg om, i hvilket omfang teksten skal have fokus 
på læseren, sig selv som afsender og emnet for 
teksten. Valgene sker bevidst eller ubevidst.

Vi kan konstatere, at der i de fleste af de 100 bo
ligtekster er mest fokus på emnet, på boligen. De 
fleste tekster drejer sig om at beskrive bygnings
værket, materialerne, rummene, indretningen og de 
maskiner, der er stillet ind i lejligheden eller villaen. 
Her ligger hovedfokus i de fleste tekster. Men de to 
andre aktører i kommunikationssituationen, den 
mulige køber og afsenderen, bliver også adresseret 
mere eller mindre åbenlyst og direkte. 

FOKUS PÅ AFSENDER
I nogle boligtekster optræder skribenten som en 
aktør: ”Vi har fået denne skønne ejendom belig
gende på grænsen mellem Kolding Syd og Seest 
til salg.” Det virker som en troværdig information. 

Den emneorienterede skribent vil kunne finde på 
at mene, at oplysningen er overflødig, da boligen 
er gengivet i en tekst med mæglerens logo. På den 
anden side kan vi ikke afvise, at nogle læsere gerne 
vil se mere til afsenderen i boligtekster. Derfor 
kommer flere tekster i fremtiden til at markere 
mere end blot det faktuelle emne, der er til salg. 
Formen bliver muligvis ikke lige som i eksemplet, 
men forfinet på forskellige måder.  

Noget sådant kan vi se i en anden form for afsen
derfokus, nemlig i de tekster, hvor skribenten 
præsenterer sig selv som en guide: ”Du bydes vel
kommen inden for i entréen, hvorfra der er adgang 
til stort lyst køkkenalrum med klinkegulv.” Her er 
det dog en ret anonym guide, der vælger en passiv 
form: ”der findes …”. Vi vil på længere sigt se, at 
modige skribenter vil udvikle formen mere direkte. 
Det bliver måske sådan, at mæglere begynder at 
skrive i den samme stil, som de bruger i præsen
tationsvideoer, hvor de viser rundt i boliger med 
tale og video. Så langt er ingen af de 100 skribenter 
gået i de analyserede boligtekster. Sprog på skrift 

SÆLGER

EMNE

KØBER

FOTO

PLAN- 
TEGNING

BOLIGTEKST

BOLIGTEKST BOLIGTEKST
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hører ofte, også i andre brancher, til i den mere 
konservative afdeling af sprogbrugen. 

FOKUS PÅ EMNET
Et udpræget emnefokus kan vi formulere på denne 
måde: ”Ejendommen har en beboelse på 130 m2 
heraf 52 m2 på 1sal og udestue på 27m2 + velholdt 
staldbygning på 236m2 med isoleret værksted + 
carport på 36 m2.”

Sætningen er tæt pakket med informationer, som 
kan gøre en læser forpustet. Skribenten stiller store 
krav til sin læser med denne superfaktuelle måde 
at vinkle på. Han forudsætter, at læseren er på jagt 
efter præcis information om, hvor store rumme
ne er på hver af de to etager i boligen. Skribenten 
mener også, at læseren må være opsat på straks at 
få viden om, hvor stor stalden er. Det samme med 
værkstedet – og hvorvidt de to bygninger er isolere
de og velholdte. Hvis skribenten har ramt en læsers 
forventninger til en boligtekst, kan vi konkludere, at 
teksten er vellykket.  

Der findes masser af lignende fakta-fokus på 
emnet, ejendommen, i de analyserede tekster. Og 
det kan være godt med præcis besked, leveret uden 
omsvøb. Her er eksempler på to præcise overskrif
ter skrevet efter samme device: ”Skanderborg” og 
”Zoneopdelt villa med 163 m2 bolig i flot stand”. 
Den første er med sit ene ord en kort, faktuel over
skrift, der ikke lover noget eller forsøger at påvirke 
læseren emotionelt. Den anden har også fokus på 
emnet og leverer mange informationer i overskrif
ten. Selv om den er faktuel, leverer den også et 
skjult budskab til læseren om, at han ikke behøver 
at tage arbejdstøj på inden indflytning, for boligen 
er flot og sat i stand. Men det siges ikke direkte. Det 
er der utvivlsomt mange læsere og boligkøbere, der 
sætter pris på. Der er i hvert fald mange tekster, der 
er vinklet på den måde. 

Også oplysninger i brødteksten kan vinkles med 
fokus på fakta som her: ”3 skure i forlængelse af 
hinanden med plads til opbevaring af diverse ting 
og sager.” Der findes i analysematerialet også den 
klassiske måde at give en skjult besked til den nye 
køber: ”Badeværelset står originalt.” Skribenten 
holder på overfladen en emneorienteret skrivestil. 
Han lyver ikke. Han siger heller ikke noget nega
tivt. Men den rutinerede læser vil vide, at det er en 
besked til herren i huset om, at han skal i gang med 

at modernisere badeværelse, inden han får sin kone 
og sine børn til at flytte med ind.

En del skribenter bruger overskriften til at vink
le lidt skævt på emnet som i denne: ”Reel 3V på 
rolig beliggenhed og med fordelingsentré.” Nogle 
læsere vil undre sig over, hvorfor en fordelingsentré 
skal fremhæves i overskriften. Men skribenten får 
trods alt fortalt, at der er tale om en lejlighed på 
tre værelser. I overskriftens anden halvdel tager 
skribenten sig den frihed at skabe opmærksomhed 
om sin tekst ved at fremhæve en del af lejligheden, 
som normalt ikke bringes i fokus. Det kan give en 
stopeffekt, altså få læseren til at stoppe op og un
dre sig. Det kan være nok til, at teksten bliver læst. 
Man kan også sige, at skribenter, der bruger dette 
trick er modige, for de risikerer, at nogle læsere 
nøjes med at trække på smilebåndet over tekstens 
tilsyneladende skæve vinkel. 

Der findes også de skribenter, der bruger kendte 
vendinger i overskrifter og indledende tekst som 
denne: ”En sjældent udbudt villa …” Men der er ikke 
så mange repræsentanter for denne gode gamle 
kliché repræsenteret i de 100 tekster. De er regi
streret i blot ti procent af teksterne. Til gengæld er 
det meget udbredt at pakke mange informationer 
om emnet ind i en enkelt sætning. Det kan gøres 
på denne måde: ”Her er kort afstand til indkøb, 
skole, daginstitutioner, Skejby Sygehus, offentlig 
transport, det østjyske motorvejsnet og selvfølgelig 
Aarhus C.” 

Så er det på plads, synes begrundelsen for denne 
skrivestil at være. Men der kan skam pakkes endnu 
flere informationer ind i en enkelt sætning: ”Villaen 
indeholder: Entre/forstue, dejlig opholdsstue med 
udgang til ugenert terrasse og brændeovn og videre 
fra stuen til et dejlig stort og velindrettet spise
køkken/alrum, særskilt børneafdeling med 2 pæne 
værelser og særskilt badeværelse med bruseniche 
og i modsat ende af huset findes forældreafdelin
gen med eget pænt stort soveværelse og direkte 
adgang til nydeligt badeværelse med bruseniche, 
godt stort bryggers med installation for vaskema
skine m.v.”

En skribent, der holder dette skarpe fokus på 
emnet, er den type, som ikke vil skydes i skoene, at 
han eller hun er ude på at gøre sig til over for sin 
læser. Han vil ikke beskyldes for at manipulere. Han 
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præsenterer blot sit emne på en saglig måde og 
overlader det derefter til læseren at sætte adjekti
ver på boligen og senere købe den.

Andre skribenter eksperimenterer med at beskrive 
emnet på en måde, så læseren bliver inspireret til 
at føle, hvor dejligt livet kan blive i den nye bolig: 
”To franske døre markerer overgangen til hyggelig 
opholdsstue, hvor familien kan samles i de bløde 
sofaer og spille spil eller blot se en film i hyggeligt 
selskab, mens mørket sænker sig udenfor.”

En anden skribent spiller op til drama: ”De store 
panoramavinduer trækker omgivelserne og dens 
dyreliv helt ind i huset, og gør opholdet her til no
get helt særligt for både børn og voksne.”

FOKUS PÅ MODTAGER
Fokus på emnet er det mest udbredte i de analyse
rede boligtekster. Men der findes adskillige eksem
pler på skribenter, der supplerer emneorienteringen 
med at give udtryk for, hvem boligen er relevant for. 
Det kan vi se i denne tekst: ”Lejligheden henvender 
sig til en bred kundegruppe og er god til både det 
unge par, familier eller som delelejlighed til stude
rende.” 

Det er ikke sådan, at teksten er skrevet meget 
direkte til et snævert købersegment. Der er mere 
tale om en halvgardering med udpegning af tre 
forskellige målgrupper: unge par, familier og venner 

der vil bo sammen. Der findes måder at henvende 
sig til mange som én gruppe: ”Man SKAL opleve 
villaen….”. Den samme opfordring findes i andre 
versioner: ”Ring allerede i dag for en fremvisning, 
da det helt klart er et hus, som skal opleves.”

Det er klassiske opfordringer i boligtekster, hvor 
skribenten bruger bydeform, som i det ene tilfælde 
understreges med fire råbende versaler: SKAL. For
men med at slutte teksten af med en opfordring er 
udbredt. Den kan dog på nogle læsere virke som en 
tom opfordring, hvis resten af teksten ikke er skrevet 
på en sådan måde, at en specifik læsertype identifi
cerer sig med tekstens budskab. Den brede salut kan 
dermed blive opfattet som en tom ordre. Og endda 
som en meningsløs information, da det er svært at 
tro, at nogen vil købe en bolig uden at se den. 

Andre skribenter vælger at skære læsergruppen 
skarpere til: ”Rækkehuset er ideelt for det ældre 
par, som ønsker at være tæt på Dragør Centret. 
”Eller sådan her: ”Bolig med direkte adgang til 
naturen og Brugsen.” 

Den direkte modtagerorientering, hvor skribenten 
identificerer sig med en bestemt type læser, og 
derefter skriver direkte til læseren, har ikke vundet 
indpas i boligtekster. Men der eksperimenteres med 
mere livlige og vedkommende tekster på anden 
vis. Se den dejlige historie i boksen om kokkepigen 
Margrethe, der fik både Richard og eget hus. 

INSPIRATION TIL LÆSEREN
”huset er bygget på en kærlighedshistorie. 
Historien siger, at herskabet i hovedhuset, som 
det lille hus udgjorde en del af, holdt så meget 
af deres kokkepige Margrethe, at de ville gøre 
meget for at beholde hende. Efter en del år ville 
hun gerne sige op, da hun havde forelsket sig i 
maskinarbejder Richard. Richard havde været på 
knæ og friet. Margrethe havde sagt ja. Det betød 
for herskabet, at den elskede kokkepige skulle 
flytte. Gode råd var dyre og herskabet lavede den 
geniale aftale, at de renoverede det lille hus til 
Richard og Margrethe. Der kunne de bo ligeså 
længe, som hun ville være kokkepige.”

Uddrag af ikke-typisk boligtekst, 2017

LÆNGSTE overskrift  30 ord

KORTESTE overskrift  0 ord

GENNEMSNITLIG  
overskrift  8,1 ord

TOP 10  
ORD I OVERSKRIFTER

1. Villa
2. God
3. Bolig
4. Flot
5. Velholdt

6. Ejendom
7. Beliggenhed
8. Rummelig
9. Stor
10. Skøn
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3 LÆSBARHED

Vi måler, hvor læsbar en tekst ved at måle to ting: 
sætningslængde og procentdelen af lange ord. Et 
langt ord er på syv bogstaver eller flere. De to tal 
lægges sammen til lixtallet, altså en score for hvor 
læsbar, teksten er. Eksempel:

Hvis der 15 ord i hver sætning i gennemsnit, sættes 
værdien SL til 15. Hvis andelen af lange ord i en 
tekst er 30%, sættes LO% til 30.

SL = 15
LO% = 30
Lix = 45. 

Man kan vælge, hvor svær eller let en tekst til de 
mulige boligkøbere skal være ved at se på den 
skala, der findes for forskellige teksters normale 
sværhedsgrad. I tilfældet med 35, vil teksten være 
så svær som en normal avis. Se skalaen i boksen. 
Hvis teksten har en lix på 45 eller mere, er den lige 
så svær at læse som en akademisk tekst. Sådan er 
det med flere end hver anden af de danske bolig
tekster, nemlig 55 pct. Nogle har nået en lix på over 
60. Topscorer er en tekst på hele 71,6. Den er meget 
svær at læse med ca. 40 pct. af ordene som lange. 
Sætningerne er på over 30 ord i gennemsnit. 

MANGE SVÆRE ORD
Danske boligtekster er kendetegnet ved for mange 
lange ord. For de fleste læsere gør det teksten  

svær at læse. lixanalyser viser, at 30,1 pct. af orde
ne er lange. Det er for mange.

NEMME SÆTNINGER
Den gennemsnitlige sætning er på 16,4 ord. Det er 
en god længde, når man vil gøre det let for sin læ
ser. Og det bliver endnu lettere, hvis skribenterne af 
boligtekster fremover sætter endnu flere punktum
mer. Det behøver slet ikke være lige så mange som i 
den boligtekst, der er nået helt ned på 7,9 ord i hver 
sætning. Mellem ti og femten ord i gennemsnit pr. 
sætning er ofte godt – gerne med en vis variation af 
sætningernes længde. 

En lav lix er ikke mål i sig selv. Men det er en god 
måde at blive bevidst om sin brug af lange og korte 
ord. Man gør det også nemmere for læseren, når 
man sætter flere punktummer. 

LIX 55+

LIX 45-54

LIX 35-44

LIX 34

8%

47%

44%

11%

LIX-SKALA

55+   Meget svær – fx akademisk  
faglitteratur og lovtekster.

4554  Svær – fx populærviden 
skabelige værker og aka 
demiske udgivelser.

3544  Middel – fx aviser og  
tidsskrifter.

2534  Let – fx ugeblade og  
skønlitteratur.

KOMMENTARER:
Boligtekst med højeste lix = 71,6
Boligtekst med laveste lix = 32,1
Gennemsnitslix for alle 100 tekster = 46,5
Antal ord pr. sætning i boligteksterne = 16,4
Lange ord i procent af boligteksterne = 30,1
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4 ORDFORRÅD

De 100 analyserede tekster indeholder i alt 23.770 
ord eller 237 ord pr. tekst i gennemsnit. En gennem
gang af ordene viser, at det samlede ordforråd er på 
3.216 ord. Det er et overskueligt antal ord, og vidner 
om en ret ens brug af ord. Der bruges i det hele 
taget ikke mange sjældne ord i boligtekstgenren. 

Tekstforfatterne af danske boligtekster holder sig 
til ord, der er kendte i forvejen af de fleste læsere. 
Dette understreges af de mest brugte ord, der alle 
er hørt før, og sandsynligvis vil blive læst igen og 
igen fremover. Sådan er det for valget af navneord. 
Her er de syv mest brugte: stue, køkken, badeværel-
se, beliggenhed, værelse, bolig og villa. Ingen overra
skelser på den konto. Alle tekster har ordene med 
mindst én gang. Disse syv navneord, som næppe får 
nogen læsere til at gribe ud efter et leksikon, bliver 
i popularitet kun overgået af to adjektiver, nemlig 
stort og god, der topper listen over boligteksternes 
mest hyppige ord. Desuden klemmer det ellers slid

te bindeord samt sig ind mellem de to adjektiver og 
syv navneord og sætter sig på en sikker tredjeplads 
over mest populære ord.

SAMT EN OVERRASKELSE
Det er en lille overraskelse, at samt er det tred
je mest populære ord i boligtekster. Ordet er en 
variation over det kortere og lettere og. Det betyder 
præcist det samme, men bruges kun ved det tredje 
led i en opremsning. Ordet lever mest i tekster fra 
myndigheder og andre, der ønsker at skrive stift og 
lægge afstand til læseren. Isoleret set er samt et kort 
ord, som med sine fire bogstaver ikke trækker op i 
en lixanalyse. Dermed gør ordet ikke en tekst svær 
at læse. Men det kalder på andre stive sprogformer 
og bliver ofte set i tekster med passiv, abstrakt og 
anonym sprogbrug. Det er derfor overraskende at se 
samt 189 gange i 100 boligtekster. Faktisk hører samt 
ikke hjemme i en formidlende eller sælgende tekst, 
hvor forfatteren ønsker en let, uformel tone. 

FASTE VENDINGER

alt i hårde hvidevarer

anvendelig kælder

attraktivt parcelhuskvarter

beliggende yderst centralt

beliggenhed, beliggenhed og  

beliggenhed

bryggers med gode vaskefaciliteter

bygget i gode kvalitetsmaterialer

børnevenligt kvarter

dejligt lysindfald

den kræsne køber

den optimale planløsning

den perfekte familiebolig

det rummelige køkken

drømmer du om

eftertragtet og attraktivt villakvarter

ejendom med mange muligheder

en ejendom man bør se 

en uforpligtende fremvisning

en ægte Københavnerperle

et lækkert Svanekøkken

et stenkast fra vandet

fjordkig

flisebelagt indkørsel

fornemmer man historiens vingesus

fremstår indflytningsklar

fuldmuret kvalitetsvilla

herskabelig lejlighed

hyggeligt gårdmiljø

ideel til børnefamilien

imponerende murstensejendom

indflytningsklar bolig

indkøb i nærområdet

klassisk, smuk ejendom

kort afstand til x

kælet for alle detaljer

landlig idyl

løbende moderniseret med  

respekt for husets stil

meget aktivt foreningsliv

muligheder for selv at sætte  

sit eget præg

praktisk skur

rolige og naturskønne omgivelser

rummelig entré

sjældent udbudt ejerlejlighed

skøn sydøstvendt terrasse

skøn udestue

skønne omgivelser

smukke lysindfald

smukke naturoplevelser

solid rødstensvilla

solrig, lukket have

som ikke vil gå på kompromis  

med kvalitet

stort lækkert køkken/alrum

stue med godt lysindfald

særskilt børneafdeling

til den pladskrævende familie

til jer, der drømmer om

ugeneret have

veldisponeret etplansvilla

veludnyttet rækkehus
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20 HYPPIGSTE ORD
Minus almindelige småord

1. STORT 300

2. GOD 279

3. SAMT 182

4. STUEN 155

5. KØKKEN 143

6. BADEVÆRELSE 139

7. BELIGGENHED 135

8. VÆRELSER 129

9. BOLIG 122

10. VILLA 111

11. FLOT 106

12. EJENDOMMEN 99

13. PLADS 98

14. KVADRATMETER 97

15. MAN 93

16. ADGANG  91

17. LYST 85

18. UDGANG 85

19. HUS 83

20. TERRASSE 81

TOP 25 – NAVNEORD
Antal forekomster i 100 tekster

1. STUEN 155

2. KØKKEN 143

3. BADEVÆRELSE 139

4. BELIGGENHED 135

5. VÆRELSER 129

6. BOLIG 122

7. VILLA 111

8. EJENDOMMEN 99

9. PLADS 98

10. KVADRATMETER 97

11. ADGANG  91

12. UDGANG 85

13. HUS 83

14. TERRASSE 81

15. SOVEVÆRELSE 80

16. MULIGHEDER 76

17. ENTRE 68

18. BRYGGERS 62

19. HAVE 58

20. UDSIGT 57

21. GULVVARME 56

22. OMRÅDET 55

23. SKOLE 53

24. LEJLIGHED 50

25. FØRSTESAL 48

STORT GODSAMT

TOP 10  
BESKRIVENDE ORD
Antal forekomster i 100 tekster

1. STORT 300

2. GOD 279

3. FLOT 106

4. LYST 85

5. DEJLIG 75

6. SKØN 68

7. LILLE 57

8. RUMMELIG 56

9. MEGET 53

10. ÅBEN 50

SAMLET ORDFORRÅD 
I 100 DANSKE  

BOLIGTEKSTER:

3.216
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5 KORREKTHED

Der er mindst én fejl i alle de analyserede boligtek
ster. Totalt er der 745 korrekthedsfejl, eller 7,45 fejl 
i gennemsnit i hver tekst. Der er tekster med flere 
end 20 fejl, ligesom der i den anden ende af skalaen 
er tekster, som kun har ganske få fejl. Der er 467 fejl 
er i tegnsætningen, og 278 er stavefejl eller sjusk. 
Der er en del ombytninger af bogstaver, fx ”boil
gen” i stedet for ”boligen”. Der er også en række fejl 
i sammensatte ord, hvor flere skribenter tror, at de 
skrives i to ord. Det ser vi i dette eksempel: ”Op
varmning til ejendommen er pille fyr.”

PUNKTUM, PUNKTUM, KOMMA – STREG
Der er en del kommafejl i de 100 tekster, nemlig 
467. Det svarer til et gennemsnit på 4,67 i hver 
tekst. Det kan forstyrre nogle læsere. Det kan 
endda betyde, at nogle læsere anser afsenderen for 
at være et sjuskehoved, eller måske endda mindre 
kompetent. Læsere er ret hårde, når de bedømmer 
andres fejl. Derfor kan det være umagen værd at 
sørge for at undgå kommafejl. 

Det er til gengæld lettere for skribenter at se, hvor 
der kan og skal sættes et punktum. Det kan vi 
aflæse i de 100 analyserede boligtekster, hvor der 
i gennemsnit er 16,4 ord i hver sætning mellem to 

punktummer. Det indikerer, at de fleste sætninger 
er holdt på et fornuftigt niveau. I nogle tekster 
findes der mulighed for at sætte endnu flere kom
maer, hvilket vil gøre det lettere at skrive korrekt 
og let på én gang. Den største effekt opnås ved at 
undgå for mange opremsninger til fordel for korte 
sætninger med punktummer. Når man gør sig uma
ge med at sætte flere punktummer, vil man også 
undgå fristelsen til at bruge for mange af de små 
tankestreger. De har en tendens til at snige sig ind i 
skrivningen, når man laver mange opremsninger. 

SJUSK
Det kan være svært for en læser at afgøre, om en 
sprogfejl finder vej til teksten på grund af sjusk, el
ler om det skyldes noget andet. Men det virker dog, 
som om en del af fejlene i boligtekster er en form 
for sjusk. Det betyder, at de let kan undgås, ved at 
skribenten læser sin tekst igennem en ekstra gang, 
inden de sendes ud. En anden mulighed er at lade 
en kollega læse korrektur. Et eksempel på en tekst 
med fejl, som mange ville fange ved at læse den en 
ekstra gang: ”Der er endvidere fordør ud mod vejen 
til en pæn entré til gæsterne”. Det samme gælder 
her: ”I bil er der intet mindre end 9 min. Kørsel (6,8 
km) til hjertet af Odense”. 
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TOP 10  
NAVNEORD

1. Stuen
2. Køkken
3. Badeværelse
4. Beliggenhed
5. Værelser
6. Bolig
7. Villa
8. Ejendommen
9. Plads
10. Kvadratmeter

TEMPERATUREN PÅ TEKSTGENREN – BOLIGTEKST

TOP 10  
BESKRIVENDE  
ORD

1. Stort
2. God
3. Flot
4. Lyst
5. Dejlig
6. Skøn
7. Lille
8. Rummelig
9. Meget
10. Åben

Historien siger, at herskabet i hoved-
huset, som det lille hus udgjorde en 
del af, holdt så meget af deres kokke-
pige Margrethe, at de ville gøre meget 
for at beholde hende. Efter en del år 
ville hun gerne sige op, da hun havde 
forelsket sig i maskinarbejder Richard. 
Richard havde været på knæ og friet. 
Margrethe havde sagt ja. Det betød 
for herskabet, at den elskede kokkepi-
ge skulle flytte. Gode råd var dyre og 
herskabet lavede den geniale aftale, at 
de renoverede det lille hus til Richard 
og Margrethe. Der kunne de bo ligeså 
længe, som hun ville være kokkepige.

Uddrag af ikke-typisk boligtekst fra tekst-
samlingen 2017

BOLIGTEKSTENS  
UDFORDRING

• Anonyme  
skriverier

• Lange ord, knud
rede sætninger

• Sjusk og fejl

• Veloplagt og  
personlig tekst 

• Lette ord og  
nemme sætninger

• Friske ord og godt 
humør

55%
AF ANALYSENS  

BOLIGTEKSTER ER 
SVÆRE ELLER MEGET 

SVÆRE AT LÆSE

SKAL DINE TEKSTER  
VÆRE MAGEN TIL  

DE ANDRES?

PLIGT LYST

SÆLGER

EMNE

KØBER

FOTO

PLAN- 
TEGNING

BOLIGTEKST

BOLIGTEKST BOLIGTEKST

BOLIGTEKSTER FRA  
100 BYER I DANMARK
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7 ANBEFALING

FÅ MERE UD AF GENREN: BOLIGTEKST. 
Det er bedre ved at skrive teksterne på en anden 
måde. Altså, hvis vi ønsker det. Det er det ind
tryk, man står tilbage med efter at have gået 100 
boligtekster fra hele landet efter i sømmene. Man 
kan vælge at lade værket drive af lysten og viljen 
til at skabe en tekst, der giver læseren lidt ekstra 
i forhold til de andre informationer, han eller hun 
får gennem billederne og plantegningen. Den slags 
følger altid med, når en bolig sættes til salg. Så 
hvorfor nøjes med at gentage de samme oplysnin
ger med ord? Alle ved, hvad man siger om bare ét 
billede og 1000 ord. Det første skulle indeholde 
mere end det andet. I nogle tilfælde passer det. 
Tænk så på, at vi i denne sammenhæng er oppe 
mod 20 billeder eller flere og selv blot har 250 ord 
at gøre godt med. Tekst er bagud fra starten: Den 
er ikke prioriteret så højt som billeder eller plan
tegning. Den er der ofte blot for syns skyld. Fordi 
der ifølge konventionen skal være et andet element 
end billede ved siden af. 

Det er her problemet med en del af mæglernes tek
ster synes at ligge. Ordene drejer sig om selve det 
fysiske emne. Om husets eller lejlighedens mure, 
rum og indgange. Ord kunne også rette sig til den 
person, der skal bo der om lidt. Hvis det står til os. 
Og det gør det, for vi vil sælge. Eller hvad? Man kan 
blive lidt i tvivl nogen gange som læser. 

Det kan virke som om, mægleren går mest op i at 
bevise, at han eller hun mest har set på sten og 
vægge, nøje optalt alle rum og lagt mærke til far
ven på væggen, træet på gulvet, og om der er stuk i 
loftet. Det virker vigtigt for en mægler at bevise, at 
der er styr på køleskabets mærke og om maskinen 
til at vaske tøj har et logo af den kendte slags. Det 
er også normalt, at en god mægler gør et notat i sin 
tekst om mærket på bordet i husets køkken.

Men hvorfor egentlig?  

Vi kan alle se dette på de mange fotos, vi kan klikke 
på. De fleste er skarpe og viser, hvad der er at kom
me efter på det fysiske plan. Emnerne er veldoku
menterede. Er det vores mål at gentage det med 

ord? Hvis det er vores eneste formål, er det ikke så 
sært, at ordarbejdet er blevet til en pligt, en sur del 
af et ellers sjovt arbejde som mægler. Det bliver til 
den del af jobbet, der gøres til sidst. Når det slet 
ikke kan vente mere. Når fokus og energi så småt er 
på vej til næste opgave. 

Nu kan man som ekstern observatør ikke vide med 
sikkerhed, om en eller flere mæglere ser tekstar
bejde som en sur pligt, der gøres i 11. time. Men der 
må være en årsag til, at så mange af de 100 tekster 
bærer præg af mangel på omsorg. De rummer 
flere fejl, mere sjusk og mere slapt sprog, end man 
forventer af en person, der er ude på at sælge et 
produkt til ofte flere millioner kroner.

JEG VOVER PELSEN og påstår, at for mange tekster 
om boliger er rettet til ejeren af boligen i stedet for 
til den mulige og oplagte køber. Og jeg vil derfor 
tillade mig at mene, at vi alle fremover bør sørge 
for, at boligtekster bliver rettet til en nøje defineret 
person med det for øje at levere en god oplevelse. 
Når en læser er så venlig at klikke vores tekst frem, 
skal han eller hun have noget ud af det. Det skal 
være mere end det, der er bedre formidlet på bil
lederne af boliger og plantegningen. Hvad med en 
tekst, der berører din læser? Det kan være en god 
historie om, hvad der en gang for længe siden skete 
i netop dette hus? Sådan som der findes et enkelt 
eksempel på i én procent af de 100 tekster, der er 
valgt ud her i analysen. Se side 9. Eller det kan være 
en formuleret fantasi om, hvad man i fremtiden 
kunne gøre i eller nær den bolig, der er tale om. Det 
skal ikke være det pure opspind eller løgn og latin. 
Det kan bare være en tekst, der rører ved noget 
i den person, der læser teksten – altså ham eller 
hende du vil inspirere til at bo i huset eller lejlighe
den. Den skal altså skrives til en person af kød og 
blod, ikke til et segment eller alle. Prøv at tillade 
lysten at drive værket. Så skal du bare se, hvad 
tekst kan i forhold til billederne. På den måde får 
du som mægler ikke bare to, men hele tre måder at 
fange din købers interesse: mange knivskarpe bille
der, en nøgtern plantegning og dertil en livlig tekst, 
der inspirerer og sætter din læser fri til at drømme. 
Hvorfor ikke prøve? Du skal alligevel skrive 250 ord.  
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