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Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) 

 
 Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. 

 Svenskan ska vara ett komplett och 

samhällsbärande språk. 

 Den offentliga svenskan ska vara 

vårdad, enkel och begriplig. 

 Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna 

sig det svenska språket, att utveckla och bruka det 

egna modersmålet och nationella minoritetsspråket 

och att få möjlighet att lära sig främmande språk. 
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 Språklagen (2009:600)  
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Lagen i korthet 

 Svenska är huvudspråk i Sverige. 

 Finska, jiddisch, meänkieli, romska och 

samiska är nationella minoritetsspråk. 

 Det svenska teckenspråket ska skyddas 

och främjas. 

 Språket i offentlig verksamhet ska 

vara vårdat, enkelt och begripligt. 

 Alla ska ha rätt till språk. 
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 Två nya lagar 
 

 1 juli 2009: Språklag (2009:600) 

 1 januari 2010: Lag om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724). 
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Solid bas 

 språkpolitik 

 språklag 

 språkmyndighet 
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Klarspråksarbetet har stöd 
både i politiken och i lagen 

  Regeringens uppdrag att driva 

 klarspråksfrågorna. 

  Årlig rapport om arbetet. 
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Klarspråk 
 
 

 Klarspråk står för klara och tydliga 

myndighetstexter skrivna på ett vårdat, 

enkelt och begripligt språk. 
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Varför arbeta med språk och språkanvändning? 

 
 Det är lag på att skriva begripligt (språklagen, 

förvaltningslagen) 

 Främjar demokratin och rättssäkerheten. 

 Ökar förtroendet för organisationen. 

 Höjer effektiviteten i organisationen. 

 Förbättrar kommunikationen inom organisationen 

men framför allt med yttervärlden. 

 Höjer kvaliteten på texterna.  

 Sparar tid och pengar. MEN investering 

inledningsvis. 
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Vinster med klarspråk 
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Klarspråk lönar sig! 
 

Klarspråk sparar tid och pengar 
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Riksdagsförvaltningen 

 650 anställda 

 lästiden 3 minuter längre 

per dag 

 blir 7.500 timmar per år 

 kostnad 328 kr per timme 

 Kostnaden för ett otydligt 

språk: 2,4 miljoner kronor 

per år 
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Försäkringskassan förlorade 
miljoner på ett krångligt brev  

 80 årsarbetskrafter för att 

svara på frågor 

 kundundersökningarna för 

att ta fram ett nytt brev 

kostade en halv miljon 

kronor 

Summa: ca 3 miljoner kronor 
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Spara 50 veckors arbetstid 

 300 textunderlag per år 

 Läses av 80 personer i 15 

minuter = 6.000 timmar/år 

 Bättre texter ger i stället 10 

minuters lästid per text = 

4.000 timmar/år 

 Sparad lästid: 2.000 

timmar= 50 arbetsveckor 
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Vinster med klarspråk 

 Klarspråk sparar tid och pengar 

 Budskapet når fram 

 Bättre kommunikation med mottagarna 

 Ökat förtroende 

 Slipper tidskrävande följdfrågor 

 Följer språklagen  
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En modell för klarspråksarbete 
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Diskutera grundläggande frågor 
 

 Var ska ansvaret för klarspråksarbetet 

ligga? 

 Hur omfattande ska arbetet vara? 

Avgränsning? 

 Hur permanentar man arbetet så att det 

blir en ordinarie del av verksamheten? 

 Hur uppfylls mottagarnas, 

uppdragsgivarnas krav på bästa sätt? 

 Vilka skyldigheter har organisationen? Vad 

är uppdraget? 
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Fler frågor att diskutera/analysera 
 

 Den språkliga kulturen på arbetsplatsen – 

hur är den? 

 Vilka är attityderna till skrivande?  

 Finns det någon språkvård i 

organisationen? Hur är den i så fall 

organiserad? 

 Vilken bild vill man ge av organisationen? 

Stämmer denna bild med det språkbruk 

man har? 
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Skapa bra förutsättningar för 
klarspråksarbetet 

 Förankra klarspråksfrågorna hos ledningen 

 Klargör ansvaret 

 Avsätt tid och pengar 

 Bestäm ambitionsnivå 

 Engagera medarbetarna 
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Arbeta med attityder 
 Hinder för klarspråksarbete är bland annat: 

 traditioner 

 tidspress 

 försiktighet 

 självhävdelse (expert) 
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Så kan klarspråksarbetet organiseras 

 Utse en projektgrupp 

 Utse en styrgrupp 

 Utse en referensgrupp 

 Gör en projektplan 
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Klarspråksarbete 

Konkreta förslag: 

1. Skapa språkliga riktlinjer. 

2. Skapa mallar för de viktigaste dokumenten. 

3. Ta fram termordlistor. 

4. Utse klarspråksansvariga. 

5. Anta ledningsdokument om klarspråksarbete 

6. Inventera texttyperna och skribenterna. 

7. Utvärdera begripligheten i texterna. 



24 

Goda exempel  

på klarspråksarbete 
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Riksbanken 

 Rapporter, särskilt 

sammanfattningarna 

 Anställd språkvårdare 

 Klarspråkskristallen 2009 
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Domstolarna 

 Förtroendeutredningen 

2008 

 Gemensam strategi och 

5-årig handlingsplan 

 Klarspråkskristallen 2010 

 Språkvetenskaplig 

undersökning av 

domtexterna och av 

skrivsituationen 
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Riksdagen 

 Stort klarspråksprojekt  

 Inventerat den språkliga 

kulturen 

– Intervjuer 

– Textanalyser 

 Räkneexempel 

 Startat under våren 2013 
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Jordbruksverket 

 2013 = klarspråksår 

 Alla anställda ska gå 

webbutbildning 

 Specialutbildningar 

och klarspråks-

verkstäder 

 Tar in synpunkter 

från läsare 

 Jippon 
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Försäkringskassan 

 Stab av språkvårdare och 

jurister 

 Nätverk med 

språkansvariga i alla län 

 Arbetat mycket med sina 

beslut 

 Klarspråkskristallen 2008 

 Interaktiv klarspråkskurs 

på intranätet  
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Fler exempel 

 Centrala studiestödsnämnden CSN  

 Skatteverket 

 Kronofogden 

 Regeringskansliet 
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Språkrådets klarspråksarbete 

 Ger stöd för att starta och driva klarspråksarbete 

 Samlar kontaktpersoner i ett nätverk 

– Seminarier ”Att starta och driva klarspråksarbete” 

– Nyhetsblad 

 Håller föreläsningar 

 Informerar via webben språkrådet.se/klarspråk 
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Klarspråkskristallen 

 Priset syftar till att 

lyfta fram goda 

exempel och 

uppmuntra 

myndigheter inom 

stat, kommun och 

landsting att 

använda ett klart 

och begripligt 

språk i sina texter.  

 



34 

  



35 



36 



37 

Handböcker 
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Vilka är utmaningarna? 
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Vilka är utmaningarna? 

1.Andra medier för kommunikation är text 

2.EU-texterna 
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Vilka är utmaningarna? 

1.Andra medier för kommunikation är text 

2.EU-texterna 

3.Klarspråksarbete reguljärt arbete i alla 

myndigheter och i alla kommuner 
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Kontakt 

      

Språkrådet 

www.sprakradet.se 

   

Eva Olovsson 

eva.olovsson@sprakradet.se  

klarsprak@sprakradet.se 

 

   

   

 

   


