
Klarspråksövning 2017



Vad är klarspråk?

Språk som dels är tydligt, dels är 

begripligt för de avsedda mottagarna

rikstermbanken.se



Hjälper oss nå strategisk mål
Bidrar till att vi når vision: Alla betalar och ingen blir överskuldsatt

Stärker arbete med värdeord: pålitlig, hjälpsam, offensiv 

11 § språklagen – offentligt språk ska vara vårdat, enkelt & begripligt

7 § förvaltningslagen: ”Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig 
lättbegripligt.” 

Förutsättning för att vi ska utföra vårt 
uppdrag på bästa sätt

Varför klarspråk på Kronofogden?

Tillgänglighetsaspekt – språket avgörande, t.ex. på 

webbplatser 



• 25 % av den vuxna befolkningen läser inte så bra som de borde 

efter 9:an – har problem med texter som inte är tydliga och enkla. 

• 7,5 % begriper inte enkla texter, utom t.ex. om teveprogram. En 

majoritet av dessa är svenskar, lågutbildade och äldre. 

• Erfarna, duktiga läsare har mycket att läsa och läser ofta slarvigt.

• Det som inte får plats på första mobilskärmen läses inte lika noga.

• Formell och distanserad ton är inte längre gångbar – hitta en ton 

och stil som genomsyrar all vår kommunikation. 

Varför klarspråk?



Klarspråk bidrar till att det är lätt att göra rätt

Effekt!

(mottagaren gör rätt)

Sändare Mottagare



• Klarspråk – varför och hur?

• Vilket ansvar har vi för flerspråkig information?

• Hur ska vi skriva myndighetens namn eller benämna oss själva?

− Vi eller Kronofogden – inte KFM eller Kronofogdemyndigheten.

Riktlinje för språket på Kronofogden



1. Utgå från läsaren

2. Börja med det viktigaste

3. Strukturera din text

4. Tänk på tonen

5. Tala till läsaren

6. Skriv enkla meningar

7. Använd ett aktivt, enkelt och konkret språk

8. Använd moderna ord och förklara nödvändiga fackord

Skrivhandledning - 8 principer för klarspråk 



1. Utgå från läsaren 



2. Börja med det 

viktigaste 



3. Strukturera din 

text



4. Tänk på tonen 



Hej!

Du har idag en skuld hos Kronofogden på totalt 1100 kronor. Den som vill få betalt är Transportstyrelsen. Skulden grundar 

sig på en obetald trängselskatt för en bil av märket Kia Picanto med registreringsnummer [nummer].

För att undvika att vi gör en utredning/utmätning måste hela skulden betalas senast den 11 augusti. Du kan också vända 

dig direkt till Transportstyrelsen och fråga om du kan få en uppgörelse direkt med dem. Det måste också ske senast den 

11 augusti.

Jag bifogar betalningsuppgifter nedan.

Du får gärna ringa om du har några frågor.

[telefonnummer till handläggare]

Med vänlig hälsning

Exempel: Utgå från läsaren, börja med det 

viktigaste, strukturera din text, tänk på tonen



5. Tala till läsaren



6. Skriv enkla 

meningar



7. Använd ett aktivt, 

enkelt och konkret 

språk



Exempel: Tala till läsaren, skriv enkla meningar, 

använd ett aktivt, enkelt och konkret språk

Exempel 1

a) Under Bostadsförhållanden registreras uppgifter om boendet. 

b) Du registrerar uppgifter om boendet under Bostadsförhållanden.

Exempel 2

a) Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet, till exempel att utöva en hobby eller att 

sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisysslor.

b) Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet räknas inte som bisysslor. Exempel på 

sådana aktiviteter är att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata 

angelägenheter. 



8. Använd moderna 

ord och förklara 

nödvändiga fackord 



Anstånd, erhålla, föreligga, erfordra…

Läs mer på Utsökt:  

• Svarta listan – ord och fraser som kan ersättas i författningstext. 

• Ordlistor för att byta ut eller förklara ord. 

Exempel: Använd moderna ord



• Gruppen väljer fem texter och definierar texttyp (beslut, brev, föreläggande, 

handläggarnoteringar,  mejl, pm, rapport, riktlinjer, ställningstagande, yttrande, annan texttyp). 

• Välj gärna texter från olika processer. 

• Texter utvärderas utifrån de 8 klarspråksprinciperna: 1 – mycket låg grad, 5 – mycket hög grad.

Hur går klarspråksövningen till?

Texten utgår från läsaren

Det viktigaste för läsaren kommer tidigt i texten

Strukturen underlättar för läsaren

Tonen är genomtänkt och inte onödigt stel

Vi talar till läsaren

Meningarna är enkla

Språket är aktivt, enkelt och konkret

Vi har förklarat nödvändiga fackord



Tidsplan för klarspråksövning

29 sept
Riksartikel 

och 
chefsnyhet 

3 okt

Mejl till alla 
chefer med 

info om 
övning, 

samt PPT

3 okt
Enkät till 

alla chefer

3 okt-28 
febr

Tid att 
genomföra 

övning

28 febr

Resultat av 
övning ska 
läggas in i 

enkät 



Frågor?


