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Hva jeg skal snakke om 

Hva er problemet med lovspråket?  

Hvorfor bør vi bruke tid og krefter på å temme 

løvene?  

Hvilke utfordringer vil vi møte?  

Hvordan går vi fram og kan vi lykkes?  
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Problemet med lovspråket  

 
• Kanselliord 

• Jussfaglige ord som ikke forklares eller skrives om 

• Vanlige ord som har uvant betydning 

• Upresist og tilslørende språk 

• Dårlig struktur og setningsbygning 

• For mye bruk av passiv  

• Feil tegnsetting 

• Manglende konsistens i bruk av ord 

 
Adekvans, culpa, anbringe, forehavende, frembringe,  

hensynta, henhøre, diskurs, proaktiv, oppebære, transparens,  

condictio indebiti  

 

” 



Hva mener innbyggerne?  
2011 (Synovate) 

54 % av innbyggerne sier de har lest en lov eller 

en forskrift det siste året 

Områder: Arbeid, helse, velferd, bygg og bo, 

økonomi 

38 % fant teksten vanskelig 

39 % fant teksten lett 

    

 

 



Innbyggerne. Hva synes du var vanskeligst å forstå med 

loven eller forskriften?  
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Vanskelige ord og uttrykk

Vanskelige setninger

Vanskelig å finne fram i tekst/innhold

Vet ikke

Filter: de som synes at det er litt eller meget vanskelig å 

forstå innholdet i loven eller forskriften. Andel av total: 33 % 

Det er delte synspunkter på hva som er vanskeligst å forstå med loven og 

forskriften.  Ingen store variasjoner mellom undergrupper.  



Innbyggerne - påstander 

Påstand Alle Med jus i fagkretsen 

Alle innbyggere bør kunne 
forstå lover og forskrifter 
som angår dem 

87 % enige 84 % enige 

Hvis teksten i loven og 
forskriften hadde blitt 
enklere å forstå, ville både 
jeg og staten spart tid og 
penger 

86 % enige 80 % enige 

Lover og forskrifter er først 
og fremst beregnet på 
jurister og andre 
profesjonelle grupper 

39 % enige 37 % enige 



Et eksempel fra Nav   

 
  

Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet 
17.12.2013 
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Professor dr. juris Asbjørn Kjønstad, Universitetet i Oslo:  

 

«Vanskene med å vise hvor komplisert 

folketrygdloven er blitt» - i jusstudiet 

 
Må gjennomgå loven først 

Det krever ca.100 sider og/eller ca10 

forelesningstimer 

Masterstudent brukte ett år på å lære ny 

alderspensjon 

Min egen investering for å lære de nye reglene 

Hva kan forventes av folk flest? 

 



Hvorfor skal vi prøve å temme 

lovspråket? 

• Rettsikkerhet: Innbyggerne bør kjenne sine 

rettigheter og plikter 

• Rettsikkerhet: Forvaltningen bør kjenne sine 

lover og regler. Likebehandling. 

• Demokrati: Innbyggerne bør delta i 

samfunnsdebatten og -utviklingen 

• Omdømme: En forvaltning som er opptatt av sine 

innbyggere.  

• Effektivitet: Klart lovspråk sparer tid og penger  
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Mulige følger av uklart regelverk 

Misforståelser 

Klager 

Mange unødvendige henvendelser 

Tvister 

Rettstap 

Manglende involvering 

Tap av omdømme og tillit 

 

Men hva vet vi og hva tror vi? 
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Hva mener forvaltningen?  
En undersøkelse om klart språk i lover og forskrifter   

 
 

Hva vi ville ha svar på:  

Oppfatninger av den språklige kvaliteten 

Kompetanse på rettskriving og klarspråk 

Arbeidsformer  

Bruk av lov- og forskriftstekster i 

saksbehandlingen 

Hva hindrer klart språk 

Forslag til tiltak 
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Vår fremgangsmåte  

Undersøkelsen er avgrenset til følgende områder:  

- arbeid 

- pensjon 

- bygg/bolig 

Gjennomført intervjuer i departement, direktorat 

og region/distrikt  

Dokumentstudier 
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Hva vi fant 

God juridisk fagkompetanse 

Mangelfull språkbevissthet og språkkompetanse 

Konflikt mellom korrekt jus og et forståelig språk- 

da vinner jussen  

Krav til presisjonsnivå fører til mer komplisert 

tekst 

Ingen skriftlige arbeids- og 

kvalitetssikringsrutiner 

Liten/ingen brukermedvirkning 
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funn forts. 

Inkonsekvent bruk av ord og uttrykk 

Tidspress hindrer kvalitetssikring 

Lav prioritering av språk hos politisk ledelse 

Kultur og tradisjon har betydning for utformingen 

Saksbehandlere i regionene foretrekker å bruke 

veiledninger framfor lov- og forskriftstekster (de 

er vanskelige) 

Saksbehandlere vil ha regelverk i klart og 

forståelig språk, det gjør det lettere å forklare 

utfallet i en klagesak 
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Informantens forslag til interne tiltak 

Øke bevisstheten om godt språk i alle ledd – 
ledernes holdninger er viktige!  

Holde språkkurs, bringe inn ekstern språkbistand   

Mer bruk av brukergrupper og piloter for 
kvalitetssikring  

Involvere ansatte i flere ledd, øke lederforankringen 

Bedre planlegging av arbeidsprosessen  

Mer bruk av teamarbeid i større saker  

Legge ut standardtekster, veiledninger, eksempler 
på fagportalene  

Legge ut veiledninger på nett til innbyggerne 
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Informantenes forslag til eksterne tiltak  

Videreføre klart språk satsningen 

Veileder for språk 

Språk som eget kapittel i Utredningsinstruksen  

Lovteknikk og lovforberedelseshefte for forskrifter   

Normering av begreper som går igjen  

Utarbeide eksempler på gode lovtekster  

Mer om språk i jusstudiet  

Vektlegge språk i lederopplæringen 

Sentral bestemmelse om brukertesting før eller parallelt 

med alminnelig høring  
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1. Bygge opp et godt 

kunnskapsgrunnlag 
(undersøkelser, kartlegginger, 

masteroppgaver) 

Prosjektet «Klart lovspråk»  
 

2. Spre holdninger og 

 kunnskap om  godt 

 lovspråk 
 (kurs, seminarer, verksteder, osv.)  

3. Forbedre selve

 lovgivningsprosessen 
 (utvikle modellover og evaluere 

 forskjellen mellom ny og gammel) 

 



 

Nytt utviklingsarbeid startet opp 

«Topp 5»  

 
Mål:  

• Å få prøvd ut en ny lovutviklingsprosess 

 

Hvordan:  

• Inntil fem lover skal velges ut. Lovene skal utformes i et klart og korrekt 
språk. 

• Alle departementene ble invitert til å melde inn lover 

• Krav til lovene (nye eller reviderte) 

 

oppstart for arbeidet er i løpet av 2013 og 2014 

lovene er viktige for innbyggerne 

lovene skal berøre mange   

 

• Departementene som blir med, vil få tildelt språkfaglig - og lovteknisk 
bistand, men også andre ressurser avhengig av behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formålet med «Topp 5» 

kunnskap om en ny arbeidsform, ny 
lovgivningsprosess 

kunnskap om hvilke gevinster den nye 
arbeidsformen gir i form av færre, unødvendige 
henvendelser, flere korrekte vedtak, færre tvister, 
osv. Nytte vs. kostnad. 

benytte kunnskapen til å motivere, bevisstgjøre 
og få til endring på sikt 

  

 = vi skal evaluere!  



Type evalueringer 

Forhåndsevaluering 

  

Underveisevaluering 

 

Etterevaluering 



Er vi på rett vei? 



Vi har noen utfordringer… 
 

Språket er toppen av isfjellet, 
det andre ligger under og 
påvirker: 

 
 tradisjon  
(slik har vi alltid gjort det) 

tidspress  
(det går fortere å klippe og lime fra 
gamle tekster) 

forsiktighet  
(skriver jeg det som står  
i loven, så blir det rett) 

selvhevdelse  
(jeg må skrive som en ekspert) 

 
 

 Kilde: Leif Becker Jensen (2007). ”Klarsprog – 
kommunikationsteknik eller holdningsændring?”  
I: Klart sprog er godt sprog. Rapport fra en nordisk 
konference om klarsprog. Dansk Sprognævn 

 

 

 

 

språk 

bevissthet  

og holdninger 

institusjonelle betingelser 

samfunnsmessige betingelser 



Men mye positivt på gang 

Økende interesse om temaet 

Vi har støtte fra flere hold, også de tunge, 

juridiske miljøene 

Domstolene arbeider med et klarspråksprosjekt 

De «Topp 5»-lovene kan gi oss nødvendig 

kunnskap og erfaring 

Stå-på-vilje i prosjektet 
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Men det er nok langt igjen før vi har 

oppnådd full forståelse og full harmoni!  



Les mer om 

arbeidet på:  

www.klarspråk.no 


