Klarspråk

– för en vårdad, enkel och
begriplig svenska

Vad är klarspråk?
Klarspråk står för klara och tydliga myndighets
texter, skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt
språk.

Klarspråksarbete

Myndighetstexter har ofta flera mottagare, men i
regel en huvudsaklig mottagare.

Några tips om hur man kan arbeta med klarspråk
på arbetsplatsen:
• Fastställ en långsiktig plan för klarspråksarbetet.
• Låt personalen gå på kurs.
• Utforma bra mallar.
• Utse klarspråksansvariga.
• Informera om klarspråk på intranätet.
• Bilda nätverk, inom myndigheten eller med andra
myndigheter.
• Ta hjälp av språkkonsulter för att planera och
genomföra klarspråksarbetet.

Försök att se din text med mottagarens ögon när du
planerar, strukturerar och bearbetar texten:
• Välj en lagom personlig ton.
• Välj relevant innehåll.
• Disponera texten på ett logiskt sätt.
• Förklara allt som behöver förklaras.
• Stryk sådant som inte behövs.
• Skriv informativa rubriker.
• Undvik långa och invecklade meningar.
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga
facktermer.
• Sammanfatta det viktigaste.
• Välj en genomtänkt grafisk formgivning.

Handböcker
• Klarspråk lönar sig. Handbok för ett effektivt
klarspråksarbete.
• Myndigheternas skrivregler.
• Att skriva bättre i jobbet. En basbok om
brukstexter.
• Svarta listan. En förteckning över ord och fraser
som kan ersättas i författningsspråk.
• Språklagen i praktiken. Språkrådets riktlinjer för
tillämpning av språklagen.
• Vägledningen för flerspråkig information.
Språkrådets praktiska riktlinjer för flerspråkiga
webbplatser.

Hur skriver man klarspråk?
Gör klart för dig varför du skriver och vad du vill
uppnå med din text. Tänk igenom hur du på bästa
sätt når ditt syfte.

Webbhjälpmedel
• Klarspråkstestet. Ett interaktivt självbedömnings
test på språkrådet.se.
• Att skriva bättre. En webbaserad klarspråks
utbildning på språkrådet.se.

Vad är Språkrådet?
Språkrådet ansvarar för
språkvården i Sverige.
Rådet följer alla språk i
Sverige och arbetar särskilt
med svenskan, minoritetsspråken och teckenspråket.
Språkrådet ansvarar också
för klarspråksfrågor.
I klarspråkfrågor ska
Språkrådet enligt
instruktionen
• verka för att den offentliga förvaltningen
använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk
• följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den
offentliga förvaltningen
• verka för att den offentliga förvaltningen
använder svenska som huvudspråk.
Språkrådet arbetar med att inspirera och stötta
organisationer att arbeta med klarspråk. Vi
• ger stöd för att starta och driva klarspråksarbete
• håller föreläsningar
• ger ut informationsbladet Klarspråk
• informerar via webben
• samlar kontaktpersoner i nätverk
• erbjuder seminarier
• delar ut priset Klarspråkskristallen
• ger ut handböcker och skrivregler
• svarar på språkfrågor.

Varför arbeta med
klarspråk?
Det finns många goda skäl att satsa på klar
språksarbete. Begripliga myndighetstexter
• främjar demokratin och rättssäkerheten
• ökar medborgarnas förtroende för
myndigheterna
• sparar tid och pengar.
Riksdagen beslutade år 2005 om mål för en
nationell språkpolitik, och 2009 fick Sverige en
språklag. Det övergripande syftet med lagen är att
slå fast vilken ställning svenskan och andra språk
har i samhället och att värna om svenskan och den
språkliga mångfalden.
Språklagen preciserar vilka skyldigheter offentliga
organ har för språkval och språkanvändning.
I lagens paragraf 11 står det att språket i offentlig
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
Det innebär i praktiken att man ska arbeta aktivt
med klarspråk.

Språkrådet är en del av myndigheten
Institutet för språk och folkminnen.
Kontakt
Postadress

Box 20057, 104 60 Stockholm
Telefon

reception: 08-442 42 00
klarspråksfrågor: 08-442 42 12/08-442 42 17
språkrådgivning: 08-442 42 10
E-post

sprakradet@sprakradet.se
klarspråksfrågor: klarsprak@sprakradet.se
språkrådgivning: sprakfragor@sprakradet.se
Webb

www.språkrådet.se
www.sprakradet.se
facebook.com/sprakradet
twitter.com/sprakradgivning
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