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I dag

▪ Språklagen

▪ Klarspråksparagrafen

▪ Vad är klarspråk?

▪ Hur skriver man klarspråk?

▪ Vad kan Språkrådet hjälpa till med?
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Språklagen 
(2009:600)
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4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.

8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken.

11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara 

vårdat, enkelt och begripligt.

12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att 

svensk terminologi inom deras olika 

fackområden finns tillgänglig, används och 

utvecklas.
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4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.

8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken.

11 § Språket i offentlig verksamhet 

ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att 

svensk terminologi inom deras olika 

fackområden finns tillgänglig, används och 

utvecklas.

Klarspråksparagrafen:
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Men vad är det då?
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*
*

*
*

▪ Personalen ska vara en viktig kvalitetsfaktor.

▪ Vi kunde ej heller rekrytera personer eller 

kompetenser utifrån den nya kravbilden utan 

det gällde att utveckla befintliga resurser. 

▪ De gemensamma funktionerna utgörs av 

kompetens som organiseras sammanhållet för 

att skapa kritisk massa och för att ta till vara 

skalfördelar. 
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11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara 
vårdat, enkelt och begripligt.

Vårdat …

▪ Följ den officiella språkvårdens rekommendationer.
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11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt 
och begripligt.

Vårdat, enkelt …

▪ Följ den  officiella språkvårdens

rekommendationer.

▪ Undvik invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, 

förkortningar, 

onödiga facktermer och ofullständig information.
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11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara 
vårdat, enkelt och begripligt.

Vårdat, enkelt och begripligt

▪ Följ den  officiella språkvårdens    

rekommendationer.

▪ Undvik invecklad meningsstruktur, 

ålderdomliga uttryck, förkortningar, onödiga 

facktermer och ofullständig information.

▪ Tänk på läsaren när du bestämmer 

vilken information texten ska innehålla, 

i vilken ordning du tar upp saker och ting 

och hur du väljer rubriker.
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Vinster med klarspråk

▪ Budskapet når fram

▪ Bättre kommunikation med mottagarna

▪ Ökat förtroende

▪ Slipper tidskrävande följdfrågor

▪ Följer språklagen 



13

Vad händer om man inte
följer språklagen?

▪ Kan bli JO-anmälda.

▪ Budskapet når inte fram

▪ Sämre förtroende

▪ Tidskrävande följdfrågor
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JO-anmälningar om klarspråk

▪ Regeringskansliets e-postadresser (2009)

▪ Språkkonsulterna anmäler PRV för ett 

obegripligt föreläggande (2013)

▪ Lärare anmäler Skolverket för svårbegripliga 

betygskriterier (2013)

▪ Läkare anmäler Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) för brister i beslut (2015)
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Inte bara JO

Brev från miljönämnden i Köping:

Om ett föreläggande finns på fastigheten gällande att 

åtgärda sitt avlopp är det föreläggandets slutdatum 

som gäller oaktat tillståndets giltighet.

Miljödomstolen fastställde 2010 att brevet inte var tillräckligt 

begripligt.
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Varför skriver inte alla klarspråk?

▪ traditioner

▪ tidspress

▪ försiktighet

▪ självhävdelse (expert)
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Men hur gör man då?



18

Låt mottagaren och syftet styra

▪ Vem är mottagaren?

▪ Vad har hen för frågor?

▪ Vad har hen för förkunskaper?

▪ Vad vill du uppnå med texten?

▪ Vad ska mottagaren göra/tänka/känna?

▪ Vad är det viktigaste?

▪ Vad ska stå först?
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Låt mottagaren och syftet styra

▪ Vem är mottagaren?

▪ Vad har hen för frågor?

▪ Vad har hen för förkunskaper?

▪ Vad vill du uppnå med texten?

▪ Vad ska mottagaren göra/tänka/känna?

▪ Vad är det viktigaste?

▪ Vad ska stå först?
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Vem skriver ni för?
Vad skulle göra livet lättare för hen?
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Rubriker

▪ Nuläget

▪ Bekämpning

▪ Metod

Informativa rubriker

▪ Fästingarna sprider sig 

över landet

▪ Naturvårdsverket avråder 

från kemisk bekämpning

▪ Ny metod testas i 

Mälardalsområdet
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Språkrådet

▪ Sveriges officiella språkvårdsorgan

▪ Avdelning på myndigheten 

Institutet för språk och folkminnen

▪ Språkvårdare i svenska, finska, romska, 

jiddisch, meänkieli, svenskt teckenspråk

▪ Språkpolitik, språkteknologi, terminologi, 

forskning m.m.
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Språkrådets klarspråksarbete

▪ Två språkvårdare

▪ Nätverk av kontaktpersoner 

▪ Seminarier och nyhetsbrev

▪ Klarspråkskristallen
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Klarspråkskristallen

Priset ska lyfta fram goda 

exempel och uppmuntra 

myndigheter inom stat, 

kommun och landsting att 

använda ett klart och 

begripligt språk i sina texter.

Språkrådsdagen 25 april 2018
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http://www.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstestet
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http://www.sprakochfolkminnen.se/att-skriva-battre


35



36



37



38

http://www.sprakochfolkminnen.se/frageladan
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http://www.sprakochfolkminnen.se/frageladan
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svenska.se
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Språkrådet ger råd i språkfrågor

▪ Telefonjour 

måndag, onsdag, fredag

kl. 10.00–12.00

tfn 0200-29 55 55

▪ E-post: 

sprakfragor@sprakochfolkminnen.se

▪ Twitter:

@sprakradgivning

http://www.twitter.com/sprakradgivning
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Kontakt

Språkrådet

tfn 0200-28 33 33

www.sprakochfolkminnen.se

Ingrid Olsson

073-558 60 77

ingrid.olsson@sprakochfolkminnen.se

Klarspråksfrågor 

klarsprak@sprakochfolkminnen.se

http://www.sprakochfolkminnen.se/
mailto:ingrid.olsson@sprakochfolkminnen.se
mailto:klarsprak@sprakochfolkminnen.se

