
 
Att ge sammanhang åt en text     
   
 
 
 
När du skriver är det viktigt att du skapar 
ett sammanhang i texten för att läsaren lätt 
ska förstå innehållet. I en text med flyt är 
meningarna väl sammanbundna.  
 
 
Ord som för läsaren fram i texten 
 
Tillägg 
Även    
Och, också 
Därtill kommer 
Dessutom 
Lika viktigt är 
Vidare 
Ytterligare 
Nästa 
För det första, för det andra osv. 
Tilläggas kan 
Slutligen 
Sist men inte minst 
 
 
 
Ord som anger jämförelse eller 
motsättning 
 
Däremot 
Men 
Emellertid 
Dock 
Ändå 
Trots, trots allt 
Å ena sidan 
Å andra sidan 
I sin tur 
I stället 
 
Ord som uttrycker allmänt samband 
 
I fråga om 
I samband med 
I detta sammanhang 
Mot bakgrund av 

 
- sammanhangsmarkörer 
 
 
 
 
Det finns flera olika sätt att skapa 
sammanhang i texter; ett av dem är att  
använda sig av sammanhangsmarkörer 
eller bindeord. 
 
 
 
 
Tid 
Inledningsvis 
Omedelbart därefter 
Under tiden 
Medan 
Samtidigt 
Före 
Efter 
Så småningom 
Snart 
Efter ett tag 
Först  
Sedan 
Tidigare 
Senare 
Slutligen 
Till sist 
 
 
Fördelarna 
Nackdelarna 
På så sätt 
På samma sätt 
Samtidigt (kan noteras att) 
Liknande (resonemang) 
En likartad uppfattning 
En skillnad är 
I gengäld 
Tvärtemot 
 
 
 
Med hänsyn till 
När det gäller 
Har att göra med 
 



 
 
 
Ord som utvecklar och sammanfattar 
 
Exemplifiering och precisering 
Såsom 
Till exempel 
Exempelvis 
Bland annat 
Det vill säga 
Som ett exempel på 
Visar 
Belyser 
Närmare bestämt 
Särskilt 
I synnerhet 
 
Orsak och slutsats 
Av detta skäl 
Mot den bakgrunden 
På grund av detta 
Orsaken är/var 
En förklaring till detta 
Som en följd av 
Alltså 
Därför 
Resultatet blir 
Slutsatsen blir 
Vilket leder till 
Det(ta) beror på 
Anledningen är 
Följden blir 
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Upprepning 
Som tidigare nämnts 
Som nämnt 
Som jag tidigare antytt 
Med andra ord 
 
Eftertryck 
Det är tydligt 
Tydligen 
Faktum är 
I själva verket 
Det vill säga 
Nämligen 
 
Sammanfattning 
Slutligen 
Kort sagt 
Avslutningsvis 
Sammantaget 
Sammanfattningsvis 
 
 
 
 
 
 


