
Till dig som är chef  

Klarspråksövning på Kronofogden 2017 
Tydliga och begripliga texter gör det enklare för våra kunder att förstå vår information och 
göra rätt från början. Därigenom bidrar klarspråk till att vi utför vårt uppdrag på bästa sätt 
och når våra strategiska mål. Årets klarspråksövning ger dig och dina medarbetare möjlighet 
att åstadkomma bättre texter genom att reflektera kring hur ni skriver.  

Precis som tidigare år går övningen ut på att varje team/enhet/avdelning utvärderar ett antal texter 
utifrån riktlinjen för språket och skrivhandledningen.  

Vad ska du och dina medarbetare göra? 
Välj i förväg ut fem texter. Du kan som chef själv välja ut texter eller låta en eller flera av dina 
medarbetare välja texter. Välj gärna tre av era egna texter och två från andra processer eller delar av 
myndigheten.  

Introducera klarspråksövningen genom att visa bifogad Power Point-presentation. I presentationen 
presenteras riktlinjen för språket, skrivhandledningen med de åtta klarspråksprinciperna och själva 
övningen.   

Utvärdera de fem texterna utifrån de åtta principerna i skrivhandledningen. Reflektera gärna kring 
vad som fungerar bra respektive mindre bra i texterna och hur texterna kan formuleras för att bli 
bättre. Du finner allt underlag, samt information om vårt klarspråksarbete på Utsökt. Se nedan för 
tips om hur du och teamet lägger upp övningen.  

Rapportera genomförd klarspråksövning genom att fylla i en enkät i verktyget Questback Essentials 
(se länk i ett separat mejl). Den 28 februari 2018 är sista dagen för att rapportera övningen. Tänk på 
att varje enkät är personlig, så en länk kan bara användas av en person.  

Tips på hur ni kan lägga upp klarspråksövningen  
Ni väljer själva vilket tillvägagångssätt som passar er:  

• Dela upp diskussionerna på flera tillfällen eller gå igenom samtliga texter på en gång. 
• Utvärdera texterna i mindre grupper för att därefter redogöra för utvärderingen i storgrupp, 

alternativt gå igenom texterna utförligt i storgrupp. 
• Underlätta eventuellt diskussionerna genom att ta bort handläggarnas namn i texterna. 
• Byt texter med medarbetare i en annan process för att få återkoppling av kollegor som ser 

på era texter med "nya ögon". 
• Hur lång tid ni behöver för att genomföra övningen beror på ert upplägg, men vi 

rekommenderar att ni avsätter sammanlagt minst två timmar till en gemensam diskussion.   

Om du har frågor kring övningen eller vill få stöd vid genomförandet, kontakta Anne Isberg på 
kommunikationsavdelningen: anne.isberg@kronofogden.se eller 072-142 53 76.  
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