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1  Inledning 

1.1  Syfte 
Den här uppsatsen är ett försök att följa upp det språkvårdsarbete som under 
lång tid pågått inom svenska myndigheter. Min förhoppning är att kunna ge en 
bild av hur man går till väga för att introducera klarspråk på en myndighet. Jag 
vill veta hur man väljer att övertyga skribenterna, och hur de reagerar på 
förändring och nya direktiv för skrivandet. Jag är också intresserad av hur man 
gör för att hålla engagemanget uppe när själva projektet med kurser och 
seminarier är över. 

Samtidigt vill jag diskutera språkkonsultens verksamhet inom 
myndighetsvärlden. Vilka förändringar kan vi rimligtvis räkna med att 
åstadkomma? 
 

1.2  Problemställning 
Min huvudsakliga ambition är att ta ett steg tillbaka från det språkkonsult-
perspektiv som präglar utbildningen. Det är lätt att få ett optimistiskt intryck av 
våra möjligheter att förändra det skriftspråk vi kommer i kontakt med. Särskilt 
gäller detta frilansande konsulters arbetssituation – kan vi som utomstående 
verkligen sätta oss in i en verksamhet och genomföra lämpliga förändringar?  

Vi vet att skrivande i yrkeslivet kan betraktas som något mycket personligt 
och att vanor och traditioner ofta sitter djupt rotade. Därför måste vi räkna med 
att det är svårt att förändra dessa beteenden. Vi kan inte heller ta för givet att 
det alltid är en fördel att läsa med en utomståendes ögon. 

Fokus i den här undersökningen ligger dock inte på språkkonsultens roll 
och situation. Inte heller handlar den om de texter som produceras, och jag har 
därmed inte tagit mottagarens perspektiv. I uppsatsen vill jag istället rikta 
uppmärksamheten mot myndigheternas ordinarie personal, de personer som till 
vardags har ansvaret för språkvården, och till viss del de skribenter som 
kommer i kontakt med språkvårdsarbetet. 

I mitt arbete har jag utgått från följande frågor: 
• Hur organiserar svenska myndigheter språkvård? 
• Vad gör man inom myndigheten för att nå långsiktiga resultat? 
• Vilka hinder finns för effektivt språkvårdsarbete? 

 

1.3  Begreppen klarspråk och språkvård  
Klarspråk och språkvård är vanligt förekommande begrepp, men trots detta 
finns det ingen entydig definition av vad de innebär.  

Klarspråk får ofta beteckna det ideala myndighetsspråket. Josephson 
(2002:15) beskriver klarspråk som ”…en fackterm för att beteckna ett klart och 
lättläst myndighetsspråk. Klarspråket […] bör ses som ett ideal för en begriplig 
och mottagaranpassad svenska i offentliga sammanhang”.  
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Klarspråksgruppen har i en skrift listat ett antal punkter under rubriken 
”Vad är klarspråk?”, och nämner bland annat att skriva för läsaren, förklara 
svåra termer och använda begripliga och aktiva ordformer (Klarspråksgruppen 
2002). Kort sagt att anpassa texten till mottagaren. 

Språkvård handlar oftast om verksamheten för att nå målet klarspråk, och 
kan innefatta en mängd olika aktiviteter.  

En kronologisk utveckling av språkvård börjar med vård av språksystemet, 
då man huvudsakligen strävade efter normer och ett korrekt språk. Senare kom 
språkvård också att handla om språkbruket, att språket ska vara effektivt och 
störningsfritt. Ehrenberg-Sundin (1996) har på senare tid argumenterat för att 
språkvård också ska inkludera krav på ändamålsenlighet, det vill säga 
mottagaranpassning.  

Denna senare och bredare syn på språkvård upplever jag som självklar. 
Mitt analyserade material tyder också på att samtliga undersökta myndigheter 
använder begreppet språkvård i betydelsen skriva för mottagaren.  

På så sätt är alltså språkvård en vidare term än klarspråk, medan 
klarspråksarbete i princip blir synonymt med språkvård. Mina informanter 
använder också de två sista begreppen för att beskriva samma aktivitet.  

Språkplanering förekommer också i uppsatsen. Utifrån Coopers (1989) 
resonemang får termen beteckna den mer teoretiska ramen för språkvård, 
vilken jag beskriver närmare i kapitel 3. 
 

1.4  Myndigheter och språkvård 
Sedan regeringskansliet 1976 inkluderade språkexperter i sin personal, har 
medvetenheten om vikten av klarspråk spridit sig ut bland de svenska 
myndigheterna. I dag har många myndigheter egna språkexperter med ansvar 
för språket.  

Svenska myndigheter uppmanas i lagen att uttrycka sig lättillgängligt. I 
förvaltningslagen 1986:223 står det: ”Myndigheten skall sträva efter att 
uttrycka sig lättbegripligt.”  

Språk och begriplighet nämns också i verksförordningen 1995:1322 där 
anvaret läggs på chefen: ”Myndighetens chef skall […] se till att allmänhetens 
och andras kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och 
tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i 
myndigheternas skrivelser och beslut”. 

Det är också tydligt att det finns mycket att vinna på att skriva klart och 
tydligt. I ”Visst går det att förändra myndighetsspråket” (1993:62ff) finns 
bland annat flera räkneexempel på hur myndigheter kan tjäna ekonomiskt på 
klarspråk. Dessutom nämns andra fördelar, som ökad effektivitet och 
rättssäkerhet. Ehrenberg-Sundin (2000:170f) listar fyra liknande argument för 
klarspråk: stärkt demokrati, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och minskade 
kostnader. 

Hur gör då den myndighet som vill börja arbeta aktivt med språkvård? Det 
finns inget färdigt ”paket” man kan skaffa, utan det naturliga är att vända sig 
till Klarspråksgruppen för att komma igång. De kontaktas regelbundet av 
myndigheter av den anledningen. Man håller korta introduktionsföreläsningar, 
där man bland annat ger följande råd (Parès, muntlig uppgift):  
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• Ordna kurser för skribenterna 
• Viktigt med god förankring hos ledning och övrig personal 
• Utse språkvårdsansvariga i en intern organisation 
• Anlita gärna språkkonsulter 
• Analysera texterna för att ta reda på behov och problem 
• Utveckla gärna egna skrivråd, eller använd redan publicerade 
• Pröva texter på olika läsargrupper 

 
Dessutom hänvisar man bland annat till ESS och kontaktpersoner på andra 
myndigheter, så att de kan hjälpa varandra och dra nytta av andras erfarenheter. 
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2  Material och metod 
Jag vill beskriva myndigheters språkvård genom att undersöka hur arbetet är 
och har varit organiserat. Jag är dessutom intresserad av de ansvariga 
personernas egna erfarenheter, vad de tycker har fungerat bra och mindre bra, 
och eventuella svårigheter som de stött på.  

För att få svar på dessa frågor har jag valt att arbeta med intervjufrågor 
samlade i en enkät. Det innebär att min kontakt med myndigheterna och de 
språkvårdsansvariga personerna har skett uteslutande via telefon och e-post. 
Syftet med den här undersökningen är inte att göra en etnografisk studie, och 
jag har därför inte sett det som nödvändigt att personligen besöka 
arbetsplatserna. 

För att komma i kontakt med lämpliga myndigheter har jag kontaktat 
Klarspråksgruppens nuvarande och före detta sekreterare, som båda kunde ge 
mig tips om olika myndigheter. Utgångspunkten var att de under senare år 
påbörjat eller avslutat språkvårdsprojekt. Vissa av dem har också blivit 
uppmärksammade med Klarspråkskristallen. 

Jag har därefter kontaktat nyckelpersoner på respektive myndighet, och i 
de flesta fall rör det sig om informatörer eller informationschefer. Ofta har 
mina kontaktpersoner varit initiativtagare till projektet, eller har under en 
längre tid arbetat som språkvårdare. I vissa fall har ansvaret för språkvården 
flyttats under åren, och jag har fått kontakta två eller tre personer för att få svar 
på mina frågor.  

Jag gör inte anspråk på att presentera en fullständig kartläggning av 
svenska myndigheters språkvårdsaktiviteter, eftersom jag alltså har utgått från 
redan kända aktiviteter. Detta innebär att det kan finnas stora och intressanta 
projekt som jag inte kommit i kontakt med.  

I undersökningen medverkar en del myndigheter som inte har bedrivit 
regelrätta projekt, till exempel Skatteverket och Vägverket. Jag har ändå 
inkluderat dem i undersökningen, eftersom de har lång erfarenhet av att bedriva 
aktivt språkvårdsarbete. 

Vissa enkätfrågor är av typen att de lätt går att sammanställa kvantitativt, 
andra är av mer berättande karaktär. De öppnare frågorna har haft större 
betydelse för min undersökning, så därför är detta i första hand en kvalitativ 
studie. 

Flera av frågorna i enkäten bygger på bedömningar där jag ber mina 
kontaktpersoner göra kvalificerade gissningar angående bland annat 
språkvårdens resultat och genomslagskraft. Jag har alltså valt att i vissa frågor 
förlita mig på kontaktpersonernas subjektiva intryck, trots att de inte alltid har 
samma möjlighet som en språkkonsult att göra sådana bedömningar.  

Jag skulle kunna kontrollera resultaten genom att göra en jämförande 
analys av texter som skrivits före och efter språkvårdsprojekten, men ett sådant 
tillvägagångssätt skulle vara mycket tidskrävande och ryms därför inte inom 
ramen för den här undersökningen. 
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2.1  Enkätfrågor 
Inledningsvis formulerade jag frågor till två enkäter (bilaga 1 och 2) som skulle 
ligga till grund för undersökningen. En riktades till myndigheter som befinner 
sig i början eller mitt uppe i ett språkvårdsprojekt. Den andra fick annorlunda 
formuleringar och några extra frågor för att passa myndigheter som redan 
avslutat ett projekt, och som hunnit utvärdera resultaten och få lite distans till 
arbetet. 

Ganska snart insåg jag att mina två enkäter inte speglade verkligheten. Det 
är långt ifrån alla myndigheter som sätter igång regelrätta projekt med start- 
och slutdatum. Istället har man utvecklat sina egna lösningar och varianter, där 
flera bedrivit någon form av språkvård under lång tid. Andra väljer att göra en 
eller ett par punktinsatser för språkvården, och man har aldrig haft ambitionen 
att göra det i projektform. 

I något fall har jag efter den inledande telefonkontakten insett att 
standardenkäterna inte alls varit relevanta, och då har jag specialskrivit en 
variant som mer utgår från den aktuella situationen.  

Detta innebär att det finns två standardenkäter som de flesta informanter 
har svarat på. Förutom dessa har jag i några fall använt en anpassad enkät som 
är skriven för att passa en specifik myndighet. 

Jag är medveten om att variationer i frågorna gör att svaren kan bli svåra 
att jämföra, och resultaten kan bli otydliga. Men jag har gjort bedömningen att 
relevanta frågor leder till mer utförliga och informativa svar. Dessutom har jag 
sett till att behålla andemeningen i majoriteten av frågorna, och eftersom detta 
främst är en kvalitativ undersökning tror jag ändå att mina resultat är 
jämförbara och tillförlitliga. 
 

2.2  Telefonintervjuer 
Vissa kontaktpersoner har föredragit telefonintervjuer framför ett enkät-
formulär, och samtalen har av naturliga skäl fått en lösare och mer informell 
struktur än enkätens tydliga fråga-svarstruktur. Informationen från 
telefonsamtalen har jag efteråt använt för att fylla i enkäten, och jag har också 
antecknat övrig information som kommit fram.  

På ett sätt är de flesta svar i undersökningen en kombination av enkät och 
telefonintervju. Under den inledande telefonkontakten har jag ställt korta frågor 
för att bekräfta att personen jag talar med har varit involverad i språkvården 
redan från början. För att kunna skicka rätt enkät har jag även tagit reda på om 
det varit frågan om ett direkt projekt, och om projektet i så fall är avslutat eller 
pågående. Svaren jag fått har ofta varit ganska informativa, så i vissa fall har 
jag kunnat komplettera den besvarade enkäten. 
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3  Tidigare forskning 

3.1  Myndighetsspråk och språkvård 
Språkvård inom myndigheter kan ses som en form av språkplanering, enligt 
Coopers (1989:45) definition av language planning (språkplanering): 
”deliberate efforts to influence the behaviour of others with respect to the 
acquisition, structure, or functional allocation of their language codes”. Syftet 
med språkvårdsarbetet är ju att förändra det språkliga beteendet. 

Cooper beskriver tre olika typer av språkplanering; tillägnandeplanering, 
korpusplanering och statusplanering. Nord (2002:6f) har senare presenterat 
modifierade definitioner som lätt kan tillämpas på myndighetsspråkvård, och 
det är främst dessa som jag använder mig av här: 
• Tillägnandeplanering går ut på att sprida det nya språkregistret 

”klarspråkssvenska”, som man vill ska ersätta den gamla kanslisvenskan 
som myndighetsspråk. 

• Korpusplanering är enligt Cooper åtgärder som ska förändra något i 
språksystemet. Traditionellt har korpusplanering ofta handlat om 
normering för ett enhetligt språk, men det finns också en typ som Cooper 
(1989:154) kallar ”renovation”. Exempel på denna variant av 
korpusplanering är the plain language movement , engelskans motsvarighet 
till klarspråk. I Nords (2002:7) utvidgade betydelse kallas detta förnyelse, 
och handlar rent praktiskt om åtgärder som ska förändra textmönster, 
diskurser och genrer.  

• Statusplanering gäller i de flesta fall ansträngningar för att ett språk ska 
kunna användas inom olika domäner. Enligt Nords definition får detta 
också gälla inomspråkliga register. Språkvårdens syfte blir då att lyfta 
fram klarspråk i myndighetens alla domäner, på bekostnad av det rådande 
myndighetsregistret. 

 
Nords examensarbete (2002) är en undersökning av olika myndigheters 
skrivhandledningar. Resultatet är att handledningarna i första hand är 
normerande, men gör alltför lite för att förändra skribenternas attityder. 
Skrivhandledningarna listar solida råd, men de saknar ofta förklaringar och 
argument. På så sätt blir de mer ett traditionellt exempel på korpusvård, snarare 
än att fungera som statusvårdande. 

I en senare undersökning (2003:6ff) beskriver Nord tre språksyner som 
haft stor betydelse för svensk språkvård, och han använder termerna 
språkriktighet, rationalism och begriplighet. 

Språkriktighet associeras traditionellt med språkvård, och fokuserar på 
korrekt språk, rätt eller fel. Rationalism betonar istället det ändamålsenliga och 
funktionella, utgångspunkten är inte huruvida något är korrekt, utan om det är 
lämpligt eller inte. Begriplighet tar fasta på att språket ska vara begripligt för 
den som ska läsa. Detta synsätt är grunden till klarspråkstanken, och åsikten att 
myndighetsspråkvård ska främja demokrati och jämlikhet. 

Utifrån olika kriterier studerar han ”Myndigheternas skrivregler”, för att 
bland annat se vilka språksyner som finns representerade i skrivreglerna. 
Resultatet visar (2003:59) att det är språkriktighet som är klart dominerande, 
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och begriplighet är minst förekommande. Detta är förvånande eftersom 
rationalitet och begriplighet varit språkvårdens fokus under de senaste 
decennierna. Språkriktighet hör dessutom samman med ett strängt och 
auktoritärt sätt att se på språk och på samhället, medan begriplighet 
representerar en mer jämlik samhällssyn.  

Nord drar slutsatsen (2003:61) att läsarnas språksyn på så sätt påverkas till 
att bli den auktoritära, eller mer auktoritär än tidigare. Detta hjälper knappast 
det attitydarbete som är så viktigt för språkvården inom myndigheter. Nord 
anser att ”Myndigheternas skrivregler” borde försöka sprida en mer modern 
språksyn genom att visa alternativa sätt att se på språket. 

Teleman (2002:7f) beskriver i en modell språkvård som en process som 
utgår från en ideologi, i det här fallet föreställningen om ett begripligt 
myndighetsspråk. Utifrån ideologin specificerar man målen, hur man vill att 
det nuvarande språket ska förändras. Nästa steg är att försöka införa 
förändringarna, genom regler eller genom information och undervisning. 
Därefter följer förändringarna. 

Han menar att språkvården alltid måste ses i relation till det faktiska 
tidigare språkbruket, och att dess konsekvenser helst ska märkas i det 
kommande bruket. Han påpekar dock att det oftast är svårt eller omöjligt att 
bevisa språkvårdens effekter, men att det är betydligt enklare att konstatera de 
gånger språkvården misslyckas. 
 

3.2  Förändring och attityd 
Verkligheten är inte lika enkel som Telemans modell kan antyda. I praktiken 
finns många anledningar till att skribenter väljer att skriva som vanligt, istället 
för att följa rekommendationerna för klarspråk.  

Ehrenberg-Sundin (2000:172f) listar ett antal faktorer som utgör hinder för 
språkvård och effektivt skrivande: 

• Traditioner 
• Vilja att imponera och vara fullständig 
• Rädsla att avvika från mängden 
• Chefens attityd 
• Myndigheter ska respekteras och ha respektingivande språk 
• Bristande resurser till språkvården 

 
Nyström (2001:103f) har med hjälp av enkäter undersökt myndighetsspråket 
och språksituationen på svenska myndigheter. Hon kommer fram till liknande 
resultat, och nämner följande problem: 

• Brist på tid och pengar 
• Traditioner och attityder 
• Svårt att enas om goda förebildstexter 
• Svårt att utvärdera och mäta resultat 

 
I Språkvårdsutredningens rapport (1985:23ff) finns en liknande diskussion om 
olika faktorer som motarbetar tanken med klarspråk. Författaren nämner bland 
annat det juridiska språkets höga status, osäkerhet som gör att man helst vill 
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skriva som alla andra, åsikter om att ett enkelt språk är ett barnsligt språk, och 
svårigheten i att identifiera och skriva för läsaren. 

Brown & Herndl (1986) undersöker skrivandet på arbetsplatser där man 
försökt införa ett enklare, mer effektivt språk. Trots att de anställda deltagit i 
kurser och fått specifika instruktioner om hur de ska förändra sitt skrivande, 
fortsatte vissa att använda bland annat onödiga nominaliseringar och 
kronologisk disposition. Undersökningen visade att skribenterna i hög grad 
påverkades av den sociala strukturen på arbetsplatsen, och att det i första hand 
var personer som kände osäkerhet i arbetet och i sina positioner som inte ville 
acceptera förändringarna.  

En anledning var att skribenten och läsaren hade olika perspektiv på 
texten, och det läsaren ser som överflödig information är viktigt i skribentens 
arbete (1986:20). I båda fallen valde skribenterna att inte skriva för den 
primära mottagaren, utan riktade istället in sig på att vara fullständiga och 
försöka imponera på andra genom att skriva på ett sätt som de själva 
förknippade med hög status och med grupptillhörighet. 

Täta nominaliseringar leder till en händelsefattig text utan aktörer, och 
skribenterna själva hävdade att en passiv text och en kronologisk återgivning 
av ett skeende är att skriva neutralt, att inte ta ställning (1986:21). Skribenterna 
ville bara presentera rena fakta som de såg dem, och istället låta läsaren avgöra 
vad som är viktigt.  

Cooper (1989) diskuterar olika teoretiska ramar för närmare studier av 
språkplanering. En av dessa är avsedd för teorier om hur man styr 
språkförnyelse (language planning as the management of innovation, s. 58ff). 
Utgångspunkten är spridningsstudier som är vanligt förekommande inom andra 
ämnen som till exempel marknadsföring, men en relativt ovanlig metod inom 
språkvetenskap. Utifrån nyhetens natur, den sociala kontexten och de personer 
som är mål för åtgärden kan man studera hur fort och i vilken utsträckning en 
viss nyhet slår igenom. Sammanfattningsvis försöker man finna svar på 
frågorna vem som accepterar vad, när, var, varför och hur. 

För att kort förklara några frågor, så handlar vem om att ta reda på varför 
vissa individer anammar vissa nyheter fortare än andra, och varför andra väljer 
att inte alls acceptera nyheten. För accepterande finns enligt Cooper fyra olika 
steg, från att vara medveten om en nyhet, till att använda sig av den fullt ut 
(awareness, evaluation, proficiency och usage). När gäller att mäta acceptans 
över tid, hur lång tid förändring egentligen tar. Detta är dock tidskrävande och 
svårt, men en viktig del av effektiv språkvård. 

Svar på frågorna ovan är ovärderlig kunskap för den som planerar ett 
språkvårdsprojekt. Forskningen inom området har dock hittills varit begränsad, 
och Cooper betonar vikten av regelbundna och noggranna uppföljningar under 
ett projekt, för att bygga upp en kunskapsbank (1989:66). 

Delar av litteraturen erbjuder mer konkreta rekommendationer till den som 
vill bedriva effektivt språkvårdsarbete; ett återkommande råd är att språkvård 
måste börja uppifrån, för utan stöd från cheferna blir det ingen varaktig 
förändring (Ehrenberg-Sundin 2000:173). I ”Visst går det att förändra 
myndighetsspråket” (1993:37) betonar man vikten av att språkarbetet måste 
komma utifrån och uppifrån, i form av att överordnade myndigheter föregår 
med gott exempel. Här spelar regeringskansliets språkexperter en betydelsefull 
roll. 
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4  Fallbeskrivningar 
I detta kapitel presenterar jag de myndigheter som medverkar i under-
sökningen, och deras svar på enkätfrågorna. Jag har ordnat informationen 
under fyra återkommande underrubriker, för att ge en tydlig struktur och för att 
förenkla jämförelser.  

Jag har valt att under termen myndighet också inkludera ett nätverk för 
myndigheter. 
 

4.1  Boverket 
Boverkets klarspråksprojekt startade 1997 och fortlöpte under ett år. Verket 
belönades 1999 med Klarspråkskristallen. 

Jag har haft kontakt med informationschefen. 

4.1.1 Språkvårdsorganisation 
En informatör fungerade som projektledare, och i en arbetsgrupp deltog verkets 
chefsjurist och en person från varje enhet. Generaldirektören hade det högsta 
ansvaret, och var också den som tillsammans med chefsjuristen godkände 
projektets produkter. 

Under projektet försökte man ständigt föra ut information om arbetet, och 
man hade också språkvårdsambassadörer på varje enhet som ständigt lyfte fram 
språkvårdsfrågan. 

I dag ska språkvården fungera som integrerad del av den dagliga 
verksamheten.  

4.1.2 Uttalade mål 
En undersökning hade visat att Boverkets beslut var svåra att förstå, och målet 
var att komma till rätta med det problemet. 

4.1.3 Språkkonsultens roll 
Språkkonsulter anlitades innan projektet drogs igång, och har sedan dess 
granskat texter och hållit skrivkurser. I större projekt deltar även i dag 
konsulter, och man ordnar också återkommande skrivkurser med individuell 
handledning. 

Min kontakt bedömer att just individuell handledning är den åtgärd som 
gett störst resultat. 

4.1.4 Hinder för språkvården 
Språkvårdsarbetet har i första hand påverkat attityder, i dag är det mer naturligt 
att man ska skriva klart och begripligt. Däremot upplever min kontakt inte att 
beteendet har ändrats i särskilt stor omfattning. Den största skillnaden finns i 
mallar och beslut, men i de friare texterna syns inga större förbättringar.  
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De nya mallarna används på ett bra sätt, men det är uppskattningsvis bara 
30 procent som använder Boverkets egen skrivbok, och 25 procent av 
skribenterna som faktiskt förändrat sitt sätt att skriva.  

Specifika ändringar som du-tilltal och ska istället för skall har lett till 
motstånd från skribenterna.  

Ett annat problem är att man haft svårt att utvärdera projektarbetet, för att 
närmare se hur det egentligen har fungerat.  
 

4.2  Klarspråk i Dalarna 
”Klarspråk i Dalarna” är ett nätverk för myndigheterna i Dalarnas län, där man 
gemensamt arbetar med klarspråksfrågor. Nätverket består för närvarande av 
länsstyrelsen, landstinget, Vägverket, försäkringskassan och högskolan.  

Jag har haft kontakt med nätverkets samordnare, som också är 
informationschef på länsstyrelsen. 

4.2.1 Språkvårdsorganisation 
Nätverket startades för fem år sedan på länsstyrelsens initiativ. Inledningsvis 
kontaktade man Klarspråksgruppen för hjälp att komma igång, samt 
länsstyrelsen i Stockholm och ”Klarspråk i Västernorrland” som startade sin 
verksamhet strax före.  

Nätverket har regelbundet arrangerat seminarier och halv- och heldags-
kurser, med 12–18 månaders intervaller. De har bland annat handlat om att 
skriva protokoll, men man har även ordnat allmänna seminarier för chefer om 
vikten av språket i arbetet. 

Förutom de myndigheter som ingår i nätverket bjuder man också in 
polismyndigheten och kommuner. Evenemangen är populära och efterfrågade, 
de lockar i regel 100–200 personer och blir snabbt fullbokade. 

4.2.2 Uttalade mål 
I skriften ”Klarspråk i Dalarna” (2002) står det: ”Tanken bakom råden är att vi 
är till för allmänheten, inte tvärt om. Med ett enkelt och begripligt språk når vi 
lättare dem vi arbetar för.” Nätverket finns till för att myndigheterna i länet ska 
kunna samarbeta och lära från varandra. 

4.2.3 Språkkonsultens roll 
Nätverket har anlitat externa konsulter för att hålla seminarier och kurser, och 
har fortfarande sporadisk kontakt med några frilansande konsulter. 

4.2.4 Hinder för språkvården 
Nätverket är baserat på flera individers engagemang och initiativ, och de sköter 
detta utöver sina ordinarie arbetsuppgifter på respektive myndighet. Min 
informant beskriver arbetssättet som lite ostrukturerat men framför allt sårbart 
när de involverade i perioder får hög arbetsbelastning, eller slutar sina jobb. 
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Just hög arbetsbelastning har gjort att nätverket inte kunnat ordna några 
aktiviteter på cirka två år, trots att de gärna vill och många intresserade har hört 
av sig med önskemål. 
 

4.3  Länsstyrelsen i Örebro 
År 2002 utnämndes till ett språkår på länsstyrelsen i Örebro, och man startade 
projektet ”Klart och begripligt”. Projektet hängde samman med ett mer allmänt 
kvalitetsarbete som inleddes året innan, och där service var ett fokusområde. 

En första språksatsning höll man dock 1997, med goda resultat. Det 
projektet ledde dock inte till någon fortsättning eller uppföljning, trots att en 
sådan egentligen var planerad. 

Jag har haft kontakt med den informatör som tog initiativ till projektet, 
och dessutom fungerade som projektledare. 

4.3.1 Språkvårdsorganisation 
En av informatörerna fungerar som språkvårdare, och var den som startade och 
ledde språkåret 2002. Ledningsgruppen involverades tidigt, eftersom man såg 
engagerade chefer som nyckeln till ett framgångsrikt projekt. Dessutom fick 
språkåret stort stöd av den dåvarande landshövdingen.  

Som ett resultat av projektet bildades responsgrupper på 5–6 personer från 
olika enheter. Man träffades då och då för att läsa varandras texter, diskutera 
och få ett utifrånperspektiv på sitt skrivande. Detta fortgick i cirka 6 månader 
men efter det avtog aktiviteten gradvis. Responsgrupperna är inte längre 
verksamma. 

Informationsenheten försöker ordna en del av sina uppgifter som ett 
samarbete med skribenterna. Det är till exempel utredaren i fråga som själv 
skriver ett utkast till pressmeddelande. En informatör hjälper sedan till och 
tillsammans bearbetar man texten till ett bra pressmeddelande.  

I dag försöker man hålla igång intresset för språkvård genom att bland 
annat ha månadens språkfråga på intranätet. Här finns dessutom en intern 
skrivhandledning och annat som kan vara användbart, till exempel Svarta 
listan. Nya medarbetare får också en introduktion till klarspråk, men i övrigt är 
det inte så mycket aktiviteter för närvarande. Man har dock fortfarande kontakt 
med språkkonsulterna som anlitades för projektet, och anlitar dem 
oregelbundet. 

4.3.2 Uttalade mål 
Syftet med språkprojektet var framför allt att medvetandegöra språket, och 
starta en tankeprocess. Målet var att de anställda skribenterna skulle känna lust 
och glädje inför att arbeta med språk. Projektledningen var noga med att 
fokusera på diskussioner istället för att komma med pekpinnar om rätt och fel. 

Man lade dock viss tyngd på vikten av att länsstyrelsen uttrycker sig klart 
och begripligt, och skriver i en projektplan att ett tydligt språk ”är en 
demokratisk rättighet för medborgarna och en viktig framgångsfaktor för oss” 
(Klart och begripligt 2003). 
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4.3.3 Språkkonsultens roll 
Språkkonsulter anlitades på ett tidigt stadium av projektet, och var sedan 
verksamma genom hela projektet.  

Man ordnade frivilliga skrivkurser, och skribenterna fick också tillfälle till 
individuell handledning några veckor efter kurserna. 

Min informant tycker inte att texterna blivit markant bättre, eftersom de 
var ganska bra redan innan. Den största förbättringen ser hon i korta texter som 
många olika personer skriver, de har blivit enklare och språket är mer rakt på 
sak. 

Kurserna 1997 gav dock tydligare resultat, eftersom språket tidigare varit 
mycket byråkratiskt, och många anammade klarspråkstanken. Dessutom 
arbetade man då fram ett stort antal mallar som fortfarande finns i bruk. 

4.3.4 Hinder för språkvården 
Min informant har inte upplevt några egentliga problem, och responsen har 
varit mycket positiv. Ett inledande problem var dock personalens luttrade syn 
på projekt. Många ställde sig negativa till ”ännu ett projekt” som kanske bara 
var en av ledningens tillfälliga nycker, och säkert skulle innebära merjobb för 
skribenterna. Denna cyniska attityd försvann allt eftersom personalen blev 
engagerade i språksatsningen. 

Fokus låg hela tiden på diskussioner, och detta verkar ha fått effekt även 
på det talade språket. Efter en tid tog lokalradion kontakt med informations-
enheten för att ge beröm. De tyckte nämligen att all kontakt med länsstyrelsen 
fungerade bättre, och vid intervjuer fick man bättre och tydligare svar än före 
projektet. 
 

4.4  Migrationsverket 
Migrationsverkets språkvårdsprojekt startade i december 1997, och avslutades i 
februari 2000. Projektet kom till på initiativ av informationsavdelningen som 
såg ett behov av att förbättra verkets texter. 

Jag har haft kontakt med två informatörer på huvudkontoret, varav en 
ledde språkvårdsprojektet, och den andra i dag fungerar som språkansvarig för 
hela verket. 

4.4.1 Språkvårdsorganisation 
Projektet startade med en projektledare från informationsavdelningen, som 
arbetade tillsammans med en grupp av representanter från olika delar av 
verksamheten.  

Som ett resultat av projektet anställdes en språkkonsult på heltid. 
Samtidigt inrättades ett nätverk av regionala och lokala språkvårdare. Tjänsten 
som språkexpert försvann i början av 2004, och sedan dess har verket ingen 
anställd språkkonsult. Istället har en informatör fått rollen som språkansvarig 
utöver sina ordinarie sysslor. Det innebär att hon kan ägna språkvården 20–50 
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procent av sin tid. Numera har varje region eget ansvar för att bedriva 
språkvård. 

I projektplanen ingick att utveckla mallar, och för detta arbete skapades en 
egen organisation med mallgrupper för olika typer av mallar. I dag finns på 
huvudkontoret en mallgrupp som träffas varje månad för att diskutera språk 
och innehåll i olika mallar. 

Mina kontakter bedömer att kurser i kombination med just diskussioner 
kring texter är de åtgärder som gett störst resultat. 

Det formella ansvaret för språkvården ligger på generaldirektören som 
godkänner bland annat mallar, skrivhandledningar och riktlinjer för tilltal. 
Under projektets gång användes interna kanaler för språkvårdarna att föra ut 
sitt budskap. På intranätet inrättades en plats för språkfrågor, och personal-
tidningen innehöll en språkspalt och regelbundna artiklar om projektet. 
Personaltidningen är dock numera nerlagd. 

Nyligen startade verket en utbildning i att skriva beslut. Kursen 
kombinerar juridik och språk, vilket min kontaktperson ser som ett sätt att höja 
språkvårdens status. Det kommer dock att ta flera år innan alla skribenter fått 
möjlighet att gå kursen. 

4.4.2 Uttalade mål 
Generaldirektören har under 2004 meddelat formella riktlinjer för språkvården. 
I skrivelsen står bland annat: ”…alla våra texter ska vara språkligt korrekta och 
lätta att förstå för dem de berör” (Meddelande om Språkvården på 
Migrationsverket 2004). 

Dokumentet ger relativt detaljerade riktlinjer för disposition, tilltal och hur 
skribenterna bör hantera lagtext. Dessutom beskrivs ansvarsområden för de 
olika delarna av språkvårdsorganisationen, chefers ansvar att främja 
språkvårdsarbetet och även alla skribenters individuella ansvar att använda ett 
enkelt och korrekt språk.  

Inom verket arbetar man nu för att språkvården ska ses som en del av den 
dagliga verksamheten. 

4.4.3 Språkkonsultens roll 
Samarbetet med språkkonsulter inleddes på ett tidigt stadium. Senare fanns en 
heltidsanställd konsult på plats som språkexpert, vilket de tillfrågade beskriver 
som en stor tillgång. 

En heltidstjänst gav nya möjligheter till internutbildning, att granska 
viktiga texter samt utveckla interna ordlistor. Dessutom upplever de tillfrågade 
att konsultens specialkompetens var värdefull och är svår att ersätta. 

Under projektet anlitades dessutom ett större antal språkkonsulter för att 
hålla utbildningar för anställda inom de olika regionerna. I dag anlitar 
huvudkontoret fortfarande konsulter då och då för att hålla skrivkurser. 

4.4.4 Hinder för språkvården 
En omorganisation i slutet av 2003 ledde till att språkkonsultens tjänst 
försvann, och dessutom gjordes stora nedskärningar inom informations-



 

 16

avdelningen. I dag har språkvården mycket begränsade resurser, vilket bland 
annat innebär att intranätets information om språkvård och riktlinjer för 
skrivande sällan uppdateras. Generellt sett är språkvården inte alls lika synlig 
som tidigare, och det påverkar antagligen de anställdas intresse för arbetet.  

Trots att regionala samordnare är en viktig del av språkvårds-
organisationen saknas i dag ansvariga personer inom två regioner. Det betyder 
minskad insyn i verksamheten, och antagligen innebär det att ingen 
språkvårdsverksamhet bedrivs alls. Dessutom saknas ansvariga på flera 
enheter. De personer som är knutna till nätverket kan bara träffas sporadiskt 
eftersom resorna utgör extra kostnader. Sammanfattningsvis är dagens 
språkvård ganska blygsam jämfört med de ambitiösa målsättningarna. 

Vissa språkvårdsåtgärder har stött på motstånd från skribenterna. Ett 
sådant exempel är införandet av direkt tilltal i alla sammanhang då man vänder 
sig till enskilda personer. Missnöjet har lett till protester från en del skribenter, 
som också ändrar i mallarna för att istället skriva i tredje person. Det är 
fortfarande många som inte följer verkets språkliga riktlinjer.  

Ett annat problem är att språkvårdarnas formella befogenheter är oklara. 
Frågan om vem som egentligen bestämmer när granskare och skribent tycker 
olika har kommit upp flera gånger, och de tillfrågade tycker att det är oklart 
vem som ska ta ansvar när riktlinjerna inte följs. 

Vid årsskiftet 2004–2005 kommer ännu en omorganisation då 
regionsuppdelningen kommer att upphöra. Det är osäkert vad som kommer att 
hända med språkvården efter denna förändring.  
 

4.5  Norrköpings kommun 
Norrköpings kommun startade sitt språkvårdsprojekt år 2001, och det fortlöpte 
till årsskiftet 2003–2004. Kommunens klarspråksarbete belönades med Lilla 
klarspråkskristallen år 2004. 

Min kontakt är den informatör som var initiativtagare till projektet och 
arbetade som projektledare. 

4.5.1 Språkvårdsorganisation 
Under projektet tillsattes en projektgrupp som bestod av två förtroendevalda 
och tjänstemän från olika förvaltningskontor. En språkkonsult anlitades 
samtidigt på konsultbasis. 

När projektet startade ordnade man seminarier för att engagera personalen, 
och artiklar om projektet fanns på intranätet och i personaltidningen. Dessutom 
producerade man ett speciellt nyhetsbrev under hela projekttiden. Resultatet 
var att det fanns ett stort intresse för arbetet och de nya verktyg som arbetades 
fram. 

Kommunstyrelsen var ytterst ansvariga för projektet och var också de som 
godkände produkter som nya mallar och skrivhandledningar. 

I dag är projektet avslutat, och för att hålla intresset för språkvård levande 
har man skapat ett nätverk med representanter från de olika kontoren. Graden 
av aktivitet varierar dock en del mellan kontoren. 

Språkkonsulten kommer att få en del uppdrag även i fortsättningen. 
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4.5.2 Uttalade mål 
Målet med projektet var att utveckla den lokala demokratin. Kommunen ansåg 
att ett bra och enkelt språk i alla skrivelser är viktigt både för de 
förtroendevalda som ska fatta beslut, och för medborgarna som ska kunna ta 
till sig informationen. 

Projektgruppen har tagit fram språkliga rik tlinjer för kommunens 
skribenter, där man fastställer att både interna och externa texter ska vara klara, 
lättbegripliga och korrekta. Dessutom fastställs chefers och individers ansvar 
för språk och språkvårdsarbete (Språkliga riktlinjer för Norrköpings kommun 
2003). 

4.5.3 Språkkonsultens roll 
Språkkonsulten har hållit kurser för skribenterna och hjälpt till att producera en 
intern skrivhandledning.  

Framför allt beslutsunderlagen har förbättrats, med en tydligare disposition 
än tidigare. Min kontakt bedömer att skrivhandledningen i kombination med 
nya mallar har haft störst inverkan på skrivandet inom kommunen.  

4.5.4 Hinder för språkvården 
Generellt har projektet gett goda resultat, min informant uppskattar att i princip 
all personal har tagit till sig och använder de nya mallarna. Motsvarande 
bedömning för språkliga direktiv är svårare att göra, eftersom de inte haft 
någon sådan utvärdering av projektets resultat. 

Många skribenter har tyckt att det varit krångligt med nya mallar, och 
vissa har protesterat mot att kommunen valt att slopa att-satser i besluten för att 
istället skriva fullständiga meningar. Informanten tror att det framför allt 
handlar om gamla vanor, och att nya rutiner nästan alltid väcker motstånd hos 
en del av de berörda. 

Min informant är medveten om att det är en lång process att förändra 
människors språkbruk. Hon är delvis nöjd med resultaten, men tycker att det 
fortfarande finns många saker som borde bli bättre. Dessutom anser hon att 
projektet under perioder lidit av brist på både tid och pengar, och båda är 
nödvändiga för att uppnå goda resultat. 

Kommunens skribenter arbetar fortfarande för att införa projektets 
klarspråkstänkande i den ordinarie verksamheten, och informationsenheten 
bedömer att det är viktigt att hålla språkvårdsdiskussionerna vid liv även 
långsiktigt. Dock har inte nätverket för språkvård fått någon egen budget, 
vilket gör det svårt att driva frågan. 
 

4.6  Sjöfartsverket 
Jag har haft kontakt med en av de anställda språkvårdarna på Sjöfartsverket. 
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4.6.1 Språkvårdsorganisation 
Verket har i dag två anställda språkvårdare. Dessa är inte examinerade 
språkkonsulter, utan den ena har en bakgrund inom översättning och sjöfart, 
och den andra har en examen inom språk. De är knutna till föreskriftsenheten 
på Sjöfartsinspektionen, där man arbetar med föreskrifter som är en variant av 
lagtext. Viss del av arbetet är översättning av EU:s föreskrifter. 

Språkvårdaren upplever att arbetet har blivit lättare sedan den andra 
tjänsten skapades, det är enklare och ger mer makt att vara två än ensam. En 
engagerad chef ger språkvårdarna mycket stöd, och de förlitar sig också på 
Klarspråksgruppen och regeringskansliets språkvårdare. 

Just nu håller man på att planera en utbildning för handläggare, som bland 
annat ska inkludera språkfrågor.  

Jag har talat med representanter för informationsavdelningen, men det 
verkar inte som om resten av myndigheten bedriver något aktivt 
språkvårdsarbete.  

4.6.2 Uttalade mål 
Jag har inga uppgifter om att verket har några uttalade mål för verksamheten 
med interna språkvårdare. 

4.6.3 Språkkonsultens roll 
Sjöfartsverket har för närvarande inget samarbete med språkkonsulter, och jag 
har heller ingen information om att de någonsin anlitat några. 

4.6.4 Hinder för språkvården 
Det största problemet är det traditionstyngda lagspråket, och att språkvårdarna 
har andra ideal än juristerna de arbetar tillsammans med. Arbetet går sakta för 
att undvika att orsaka alltför många känslostormar. 
 

4.7  Skatteverket 
Skatteverket har sedan tio år tillbaka två heltidsanställda språkkonsulter, men 
man har aldrig startat och drivit ett regelrätt språkvårdsprojekt. Deras arbete 
uppmärksammades dock med Lilla klarspråkskristallen år 2002, och året efter 
belönades Skattemyndigheten i Linköping med stora Klarspråkskristallen. 

Jag har haft kontakt med informationschefen och en av de anställda 
språkkonsulterna. 

4.7.1 Språkvårdsorganisation 
Skatteverket gjorde redan på 1970-talet försök med att anställa två 
språkvårdare. De kom snart på kollisionskurs med skribenterna, och försöket 
som varade knappt ett år fick inga positiva resultat. Ordet ”språkvård” fick 
dålig klang och under en lång tid användes det nästan som ett skällsord. 
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Sedan 1995 har man två heltidsanställda språkkonsulter. Dessutom har 
man periodvis tillfälligt deltidsanställda konsulter, och man anlitar även 
externa konsulter för utbildningar.  

Informatörerna och pressekreterarna har arbetsuppgifter som inkluderar 
textgranskning. Det innebär att de också har ansvar för det skriftspråk som 
används, även om språkkonsulterna har det huvudsakliga ansvaret. 

Skribenterna själva har alltid sista ordet om texter och mallar, vilket gör 
att språkkonsulter och informatörer bara kan lämna förslag på förändringar. 
Språkkonsulterna tillsammans med informationschefen har dock ansvaret för 
att utforma verkets skrivregler. Ibland har skrivreglerna också blivit en fråga 
för generaldirektören, som när man fattade beslut om ska eller skall, och du 
eller ni som tilltal till enskilda. 

I dag har man skapat arbetsgrupper där jurister, språkkonsulter och 
informatörer arbetar tillsammans för att diskutera och utveckla texter. 

Skatteverket har många regionala kontor, och de lokala cheferna har bland 
annat ordnat språkvårdsdagar och utsett språkvårdsansvariga. Just nu arbetar 
man med att bygga upp ett rikstäckande nätverk för språkvården. 

För att hålla språkvårdsfrågan aktuell försöker man använda interna 
informationskanaler som personaltidningen och intranätet. Där finns en 
språkfrågelåda och användbara länkar. 

4.7.2 Uttalade mål 
Skatteverket har tidigare haft språkmål inskrivna i sin verksamhetsplan som 
gäller för alla kontor i hela landet. Språkvårdsarbetet är en viktig och 
permanent del av verksamheten, vilket majoriteten av skribenter förstått och 
accepterat. 

4.7.3 Språkkonsultens roll 
Under 90-talet fick språkvårdsfrågan förnyad prioritet i samband med att 
Klarspråksgruppen startades. Då föddes också tanken att inrätta två 
heltidstjänster för språkkonsulter. 

Tidigare anlitade man frilansande konsulter för enstaka textbearbetningar. 
Skribenterna involverades i arbetet genom att de fick delta i urvalsprocessen att 
välja en lämplig konsult. Trots detta kunde de aldrig acceptera den färdiga 
texten, vilket innebar att arbete och pengar hade varit förgäves.  

Det var tydligen alltför lätt att ignorera en extern konsult, och därför 
beslutade man att språkkonsulterna måste vara del av Skatteverkets 
organisation, och kolleger med skribenterna. På så sätt kunde man också låta 
processen ta tid, och låta skribenterna vänja sig långsamt. 

Konsulterna fick instruktioner om att vara försiktiga och diplomatiska. 
Med tiden har de vunnit respekt för sitt kunnande, och i dag har de en stark 
ställning inom verket. Dessutom har de fått stora kunskaper i sakfrågorna, 
vilket också underlättar samarbetet med skribenterna. 
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4.7.4 Hinder för språkvården 
Informationschefen berättar att det misslyckade försöket på 70-talet lett till 
stora problem för språkvården inom Skatteverket. Han tror att del av problemet 
då var bristande stöd från högsta ledningen, man lyckades inte förankra 
språkvårdsarbetet hos skribenterna, som upplevde att någon plötsligt kom in 
och anmärkte på deras expertkunskaper. 

Länge var den generella åsikten inom verket att språkvård är något 
negativt, och språkvården hade låg status. Inställningen var att externa 
konsulter inte kan förstå ämnet och att de gör ändringar som inte fungerar. 

Arbetet med att förändra skribenternas attityd var under lång tid centralt, 
men har också gett resultat. Språkkonsulterna har arbetat sig till respekt, bland 
annat genom sin akademiska utbildning och förmågan att sakkunnigt diskutera 
språkfrågor med juristerna. 

Språkvårdsarbetet har dessutom belönats med Lilla klarspråkskristallen, 
vilket har lett till ökad uppmärksamhet och respekt. 
 

4.8  Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen producerar årligen stora mängder rapporter, och arbetet med 
klarspråk har pågått kontinuerligt under många år. Man har aldrig drivit något 
direkt språkvårdsprojekt, men belönades med Lilla klarspråkskristallen år 
2002. 

Min kontakt är chef för enheten kommunikationsstrategi. 

4.8.1 Språkvårdsorganisation 
År 1999 tillsatte ledningen en språkvårdsgrupp, bestående av representanter för 
olika avdelningar och kompetenser. Gruppen har i uppdrag att bland annat 
förbättra myndighetens språk, samt sätta mål för och göra uppföljningar av 
verkets språkvårdsinsatser. Varje år ordnar gruppen ett seminarium för all 
personal på temat språk. 

Verket har arbetat fram interna mallar och skrivregler, som finns på 
intranätet. Min kontakt tror dock inte att materialet är tillräckligt känt, och 
används för lite.  

Ett ramavtal med språkkonsulter löpte nyligen ut, och ska ersättas med ett 
nytt och mer omfattande samarbete. Språkvårdsarbetet befinner sig i början på 
en större satsning, och min kontakt upplever att man inte hunnit komma igång 
ännu. 

4.8.2 Uttalade mål 
Det övergripande målet för språkvårdsarbetet är "Mottagaren förstår snabbt vad 
vi på Socialstyrelsen menar".  
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4.8.3 Språkkonsultens roll 
De konsulter som tidigare var knutna till verket utnyttjades inte i tillräcklig 
utsträckning, och nu vill man att samarbetet med konsulter utökas och 
intensifieras. Verket håller just nu på att avsluta upphandling av nya ramavtal 
med ett större antal konsulter.  

4.8.4 Hinder för språkvården 
Min kontakt beskriver att det har funnits en grundmurad misstänksamhet mot 
språkgranskning, skribenterna tror att språkgranskaren ändrar sakinnehållet 
eller gör om texten till barnspråk. Med tiden har dock motståndet har luckrats 
upp en del, men min kontakt kan inte alls bedöma genomslagskraften så här 
långt. 
 

4.9  Tullverket 
Språkvårdsprojektet ”Rätt från början” startade under 2002 och fortgick under 
1,5 år. Initativtagare var chefen för Tullinformationssektionen. 

Jag har haft kontakt med tre personer: nuvarande språksamordnaren, den 
före detta projektledaren och en informatör som varit drivande i arbetet. 

4.9.1 Språkvårdsorganisation 
Som del av projektet bildades en grupp med projektledare och cirka 15 
tullinformatörer som skulle arbeta tillsammans för att förenkla texterna. I det 
skedet inleddes också samarbetet med en språkkonsult. Projektledare var 
funktionsansvarig, och enhetschefen var formellt ansvarig och den som 
godkände produkterna av arbetet. 

För att engagera den övriga personalen arrangerade man möten och 
utbildningar. Nyheter om projektet har regelbundet publicerats på intranätet. 

Från och med 2005 skapas en ny position som samordnare för klarspråk 
och översättningar. Detta bedöms som ett ambitiöst och viktigt beslut eftersom 
personen i fråga kommer att sitta med i verkets ledningsgrupp, och därigenom 
får ökade befogenheter och en central position där det blir lättare att nå ut till 
alla. 

Språksamordnaren håller just nu på att utveckla riktlinjer för klarspråk. 
Fortsatt språkvård kommer att bero på vad som bestäms, men troligen kommer 
man att skapa ett internt språkvårdsnätverk eftersom verkets anställda är 
utspridda över hela landet.  

4.9.2 Uttalade mål 
Huvudsyftet var att arbeta för ett mer enhetligt språk inom verket.  

Dessutom ville man fastställa en effektiv arbetsform för arbetet att 
uppdatera informationsmaterial. Samtidigt förenklade man information som 
tidigare innehållit långa stycken direkt ur lagtext.  
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4.9.3 Språkkonsultens roll 
Externa språkkonsulter har bland annat hållit uppskattade skrivkurser, och 
informatören bedömer att skrivkurserna varit den åtgärd som haft störst 
inverkan på texternas kvalitet.  

Eftersom man inte har möjlighet att enbart anlita språkkonsulter, så är det 
den språkansvariga informatören som själv håller en del av kurserna.  

4.9.4 Hinder för språkvården 
Informatören bedömer att endast 25 procent av personalen har tagit till sig 
språkvårdsarbetet i form av nya direktiv och mallar. Många skribenter tar kritik 
mycket personligt och tycks se texterna som ytterst privata ting. 

Mina informanter upplever att deras arbete med klarspråk har förlöjligats, 
det enklare språket har liknats vid dagisspråk, och en del skribenter tycker att 
förenklingarna kan tas som att verket underskattar sina kunder. De tycker att de 
gamla texterna fungerade bra, och att det inte fanns någon anledning att ändra 
dem.  

De ansvariga är medvetna om att förändringar tar tid, och att de befinner 
sig i början av ett långt arbete. Men de upplever att de flesta skribenter 
accepterat klarspråkstanken, och att skrivandet fungerar bättre och bättre. 
Språkfrågor är dock fortfarande sällan ett prioriterat område vid gemensamma 
personaldagar. 
 

4.10  Vägverket 
Jag har haft kontakt med Vägverkets språkkonsult som haft sin nuvarande 
tjänst sedan 1993. Hon var även tidigare anställd av Vägverket, men tog 
initiativet till att skapa en språkvårdarroll och gick också språkkonsultlinjen 
inom ramen för sin anställning. 

4.10.1 Språkvårdsorganisation 
I dag har Vägverket två heltidsanställda språkvårdare, som huvudsakligen 
arbetar inom olika delar av verksamheten. I verkets språkgrupp ingår dessutom 
en översättare och två personer som delvis arbetar med språkvård. 

Varje region har en språkvårdsansvarig som har ansvar för att sköta lokala 
aktiviteter. Nätverket är ganska nystartat, och man planerar att träffas en gång 
per år.  

Språkkonsulten arbetar på Vägverkets huvudkontor i Borlänge, och är 
också involverad i nätverket Klarspråk i Dalarna. 

4.10.2 Uttalade mål 
I Vägverkets språkstrategi står bland annat att ”…Vägverket ska arbeta för att 
de texter som produceras inom verket ska vara begripliga och lättlästa för sin 
målgrupp, oavsett om målgruppen är extern eller intern.” I dokumentet 
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fastställer man också det ansvar för begriplighet som vilar på enskilda 
skribenter och deras chefer (Språkvårdsstrategi för Vägverket 2003). 

4.10.3 Språkkonsultens roll 
Verket har i dag ramavtal med ett antal språkkonsulter, och man planerar att 
bland annat omarbeta de befintliga skrivreglerna. 

Den heltidsanställda konsulten håller kurser själv, och bedömer att kurser i 
kombination med nya mallar är de åtgärder som gett bäst resultat på texterna.  

4.10.4 Hinder för språkvården 
En intern omorganisation för ett tag sedan ledde till att budgeten för språkvård 
försvann. Man införde då en beställar-utförarorganisation, vilket innebar att 
språkvårdarna enbart hade tid att arbeta med direkta uppdrag. Samtidigt 
försvann möjligheten att arbeta långsiktigt.  

För att komma till rätta med detta problem fick språkkonsulten i uppdrag 
att utforma en språkvårdsstrategi. Resultatet blev att hon nu kan jobba 
långsiktigt en del av sin tid, och har i uppdrag att ”kvalitetssäkra språkvården”.  

Vägverket är indelat i många regioner, och det kan vara svårt för 
språkvårdarna att nå ut till alla. På huvudkontoret är cirka hälften av personalen 
medveten om språkvårdarna som resurs, medan motsvarande siffra är bara 15 
procent i de regioner där man inte kunnat ordna särskilda språkvårdsaktiviteter.  

Språkkonsulten uppskattar att cirka 20 procent på huvudkontoret faktiskt 
har förändrat sitt sätt att skriva, medan motsvarande siffra på regionkontoren är 
endast 10 procent. 

Under språkvårdsarbetet har de inte stött på något större motstånd bland 
skribenterna, förutom vissa protester mot att skriva ”vi” om Vägverket. 
Sannolikt finns det dock ett mer indirekt motstånd genom att man väljer att inte 
anpassa sig. Det är nämligen ett mycket begränsat antal texter som granskas av 
verkets språkvårdare. 
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5  Resultat 
I det här kapitlet sammanställer jag svaren i kapitel 4, försöker se generella 
mönster och dra slutsatser om den språkvård som bedrivs inom svenska 
myndigheter. 
 

5.1  Språkvård bedrivs på flera sätt 
När jag planerade min undersökning hade jag större språkvårdsprojekt i 
tankarna. Vissa väljer också att sätta igång projekt av den typen, men andra har 
istället bedrivit kontinuerligt språkvårdsarbete under lång tid, även utan 
regelrätta projekt. Ett exempel är Skatteverket, en myndighet som har kontakt 
med allmänheten. Där har man länge sett det som nödvändigt att förenkla 
blanketter och information.  

Det är uppenbart att myndigheterna hittar olika sätt att bedriva språkvård, 
eftersom det inte finns någon mall för hur man bär sig åt. Många har börjat 
med att kontakta Klarspråksgruppen, och utgår från deras råd. Därefter verkar 
man improvisera för att hitta lösningar som passar den egna verksamheten och 
resurserna som ställts till förfogande. Detta kan ses som både positivt och 
negativt; det är positivt att de utvecklar en ”skräddarsydd” variant av 
språkvård, som förhoppningsvis passar organisationen. Däremot är det negativt 
om det innebär att myndigheterna får lägga ner mycket tid för att komma 
igång, och kanske upprepar misstag som andra redan har gjort. 

Det finns flera likheter mellan hur myndigheterna valt att organisera 
språkvård. Man anlitar språkkonsulter och håller seminarier och skrivkurser, 
man använder sig av intranät för att nå ut till de anställda, utser arbetsgrupper 
och tillsätter nätverk av lokalt ansvariga. De flesta har utvecklat egna 
skrivregler och omarbetat mallar för centrala texter. Flera informanter bedömer 
dock att skrivhandledningarna är den åtgärd som haft minst inverkan på 
skrivandet.  

En del av mina informanter ägnar sig åt språkvård på heltid. Deras titlar 
varierar en del, som språkvårdare, språkexpert, språksamordnare och 
granskare, men deras uppgifter verkar vara i stort sett jämförbara. De har ett 
övergripande ansvar för skriftspråket på myndigheten, de ordnar utbildningar 
och andra aktiviteter, granskar och omarbetar enskilda texter, samordnar 
eventuella nätverk, fungerar som stöd för skribenter och arbetar för att 
förstärka språkvårdens position i organisationen. Undantaget är Sjöfartsverkets 
språkvårdare som i första hand är knutna till en viss enhet, och som har 
begränsat inflytande på resten av verket. 
 

5.2  Språkkonsulter kan ha olika roller 
Två av de tillfrågade myndigheterna har anställda språkkonsulter i rollen som 
språkvårdare, medan övriga myndigheter har språkvårdsansvariga med annan 
bakgrund. I flera fall har de också andra arbetsuppgifter och sköter språkfrågor 
en viss del av sin arbetstid.  
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Språkkonsulter har varit anlitade i samtliga språkvårdsprojekt, och flera 
myndigheter fortsätter att anlita konsulter för olika uppdrag även när projektet 
är slut. Endast en myndighet har ingen kontakt alls med språkkonsulter. 

De flesta uttalar sig mycket positivt om språkkonsulters kompetens och 
upplever att deras insatser gett goda resultat. Däremot passar det arbetssättet 
inte alla. Skatteverket har kommit fram till att frilanskonsulter inte fungerar 
med deras texter och skribenter, men anlitar fortfarande externa språkkonsulter 
för att hålla utbildningar.  
 

5.3  Det finns många hinder för effektiv språkvård 
De tillfrågade har haft svårt att uppskatta språkvårdens genomslagskraft bland 
skribenterna, men bedömningarna jag fått är anmärkningsvärt låga. Vägverket 
uppskattar att 10–20 procent ändrat sitt sätt att skriva, trots över 10 år med en 
anställd språkkonsult. Tullverket och Boverket bedömer motsvarande siffra till 
25 procent något år efter sina projekt.  

En anledning kan vara att språkvård är komplicerat, och de tillfrågade 
påpekar ofta att det tar tid att ändra beteenden. En annan anledning kan vara de 
negativa attityder som vissa myndigheter har erfarenheter av, som 
kommentarer om dagisspråk och missnöje med direkt tilltal. 

Norrköpings kommun har också infört du-tilltal, men där är det mer fråga 
om en rekommendation än direkt normering som på Migrationsverket. Min 
kontakt på Norrköpings kommun har inte upplevt något uttalat motstånd i 
frågan, men har heller ingen uppfattning om vilket tilltal skribenterna faktiskt 
använder.  

Länsstyrelsen i Örebro har andra erfarenheter; här har man medvetet 
undvikit normerande åtgärder och istället valt att satsa på diskussioner om 
klarspråk och skrivande. Det är svårt att avgöra vilken inverkan detta haft på 
texterna, men min informant rapporterar om positiva responser och 
inställningar till klarspråk.  

Många informanter har berättat om problem som rör omorganisationer och 
bristande resurser, vilket jag inkluderat i nästa avsnitt. 
 

5.4  Språkvård har ofta låg status 
Flera av mina informanter upplever att språkvården har låg status inom 
myndigheten. Flera av de berörda myndigheterna har till exempel påverkats av 
besparingar och omorganisationer, som haft skilda inverkningar på 
språkvården. Det är åtgärder som skapar en osäker arbetssituation för alla 
anställda, inte bara språkvårdarna.  

De språkvårdsansvariga, och kanske annan personal med dem, uppfattar 
nedskärningar av den här typen som motsägelsefulla. Efter att man just lagt ner 
mycket tid och pengar på ett stort språkprojekt, kan språkvården ändå vara det 
första som drabbas av besparingar. 

Ett undantag är Tullverket, där en ambitiös omorganisation kommer att 
placera språksamordnaren i ledningsgruppen. En sådan ändring bör istället ge 
ökad status till språkvården.  
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Status kan också märkas på hur språkvården är organiserad. Sjöfarts-
verkets språkvårdare är knutna till en enskild del av verksamheten, och ingen 
aktiv språkvård bedrivs inom resten av verket. Detta borde innebära att 
språkvårdarna och deras insatser är relativt isolerade, och får begränsad 
uppmärksamhet. Troligen upplevs de inte som någon självklar del av 
verksamheten i stort. Deras status skulle antagligen vara högre om de arbetade 
i samarbete med informationsavdelningen och hade möjlighet att påverka 
skrivandet också utanför den egna avdelningen.  

Traditionellt har juridiskt språk haft hög status inom myndighetsvärlden, 
och till viss del verkar det fortfarande vara så. Migrationsverket försöker höja 
klarspråkets status genom att ordna skrivkurser som kombinerar juridik och 
klarspråk.  

På många håll har mål för språkvården formulerats i verksamhetsplaner 
och formella strategier, där språkvårdarnas ansvar och befogenheter ibland 
regleras. Sådana offentliga dokument kan hjälpa till för att höja språkvårdens 
status, men det beror också på vad man faktiskt beslutat. På de flesta ställen 
kan textgranskaren bara lämna förslag till förändringar, och skribenten kan 
välja att ignorera dem. På andra ställen är det oklart vilka befogenheter 
språkvårdarna egentligen har, och vad som händer när man inte är överens med 
skribenten om en viss text. Ingenstans har man valt att ge lika stora 
befogenheter som regeringskansliets språkexperter har, där språkvårdaren i 
princip har sista ordet om en formulering.  

Många informanter nämner personer som varit viktiga i språkvårdsarbetet. 
Dessa ”eldsjälar” har genom sitt eget engagemang drivit språkfrågor, delvis vid 
sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Ett formaliserat exempel är ”Klarspråk 
i Dalarna”, vars existens och fortlevnad är helt beroende av de enskildas ork 
och intresse av att driva nätverket. Eldsjälarna är beundransvärda människor 
som gör viktiga insatser, men problemet är att sådant mer eller mindre ideellt 
arbete gör det svårt att veta vad språkvården egentligen kostar, och vilken tid 
den tar. Det påverkar naturligtvis också språkvårdens status, om beslutsfattare 
tror att språkvård är något man kan bedriva ”på sidan av”. Nyström (2001:105) 
har fått liknande intryck, och betonar att språkvården måste fram i ljuset där 
frågorna och de drivande kan få den uppmärksamhet de förtjänar. 
  

5.5  Få kan mäta resultaten 
Mina enkätsvar har tydligt visat att det är sällsynt med ordentliga utvärderingar 
av språkvården. Informanterna har haft svårt att svara på de enkätfrågor som 
rör generella resultat och enskilda frågors genomslagskraft bland skribenterna.  

Problemet är att uppföljningar tar tid och kostar pengar, och när ett projekt 
är avslutat dyker det ofta upp något annat som kräver uppmärksamhet. Även 
om uppföljningar har varit planerade, har det hänt att de ändå inte blivit av. 
Bristen på uppföljningar gör att det är svårt att uppskatta hur framgångsrik 
språkvården på en myndighet egentligen är. Dessutom kan man bara spekulera 
i anledningen till att så få förändrar sitt sätt att skriva (avsnitt 5.3). 
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6  Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att hålla en utförligare diskussion kring 
resultaten, men först tänker jag återvända till frågorna från avsnitt 1.2 för att se 
vilka svar undersökningen har gett. 

6.1  Slutsatser 
Utgångspunkten för min undersökning var följande frågor:  

• Hur organiserar svenska myndigheter språkvård? 
• Vad gör man inom myndigheten för att nå långsiktiga resultat? 
• Vilka hinder finns för effektivt språkvårdsarbete? 

 
Som jag beskrev i 5.1 finns det många olika sätt för myndigheter att bedriva 
språkvård. Vissa förlitar sig på informationsavdelningen tillsammans med 
externa konsulter för särskilda uppdrag, medan andra väljer att anställa sina 
språkvårdare på heltid. En del myndigheter har arbetat med klarspråk under 
lång tid, medan andra har börjat mer nyligen.  

En generell bild är att Klarspråksgruppen fyller en viktig funktion, särskilt 
för de myndigheter som väljer att starta språkvårdsprojekt. Gruppen fungerar 
då som startmotor, kontakt och stöd under projektet. Det är också många som 
följt gruppens råd om hur man organiserar språkvård (avsnitt 1.4). 

Myndigheternas språkvårdsansvariga är medvetna om att förändringar ofta 
tar tid, och försöker att skapa förutsättningar för att bedriva långsiktig 
språkvård. Grunden läggs ofta redan när arbetet inleds, med förankring på olika 
nivåer och ansträngningar för att skapa intresse för arbetet. Det är vanligt att 
starta arbetsgrupper och nätverk, även om de verkar vara sköra strukturer som 
ofta faller när tiden och pengarna tar slut, eller när ansvariga personer slutar 
sina arbeten och inte ersätts.  

De flesta fortsätter att marknadsföra språkvården även när projekten är 
över. För att undvika att språkvården hamnar i skymundan av nya aktiviteter 
försöker man göra språkvården till en del av ordinarie verksamhet. Man tar till 
exempel fram officiella riktlinjer för skrivande, och ser till att språkvård ingår i 
till exempel verksamhetsplaner. Detta kan dock bli en tandlös beskrivning av 
språkvården i teorin snarare än i praktiken, eftersom det är oklart vad som 
händer när språkvården inte fungerar som tänkt.  

Mindre vanligt är att anställa speciella språkvårdare, även om det borde 
vara ett effektivt sätt att få långsiktiga resultat. Skribenterna kommer då i 
regelbunden kontakt med språkvård, och själva beslutet att inrätta en 
språkvårdartjänst är i sig ett ställningstagande för klarspråk. 

I avsnitt 5.3 beskrev jag de svårigheter som informanterna stött på i 
språkvården, vilka i stort stämmer överens med punkterna som jag redovisade i 
avsnitt 3.2, i första hand Nyströms (2001:103f) resultat.  

Problemen från min undersökning kan sammanfattas i fyra punkter: 
• Negativa attityder och gamla vanor 
• Språkvård har låg status 
• Brist på resurser 
• Avsaknad av utvärderingar 
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Resten av kapitlet ägnar jag åt att mer ingående diskutera orsak och lösningar 
till hinder för språkvård. Jag försöker här frigöra mig från språkkonsultens syn 
på språk och skrivande, för att istället se arbetet från skribenternas perspektiv. 
Slutligen diskuterar jag hur språkkonsultrollen förhåller sig till språkvå rden.  
 

6.2  Förändra attityder 
Det är intressant att myndigheter som till exempel Migrationsverket, efter så 
lång tid och så mycket arbete, fortfarande upplever motstånd bland 
skribenterna. Det är också naivt att tro att detta bara gäller enskilda individer 
som ogillar enstaka direktiv. Visserligen har få informanter försökt sig på att 
mäta förändringarna, men de föreslagna siffrorna tyder på att majoriteten av 
personalen ännu inte accepterat klarspråkstanken fullt ut.  

Cooper (1989:61f) beskriver fyra steg i processen att acceptera en nyhet: 
Medvetande, utvärdering, färdighet och bruk (min översättning). Det är svårt 
att uppskatta vilket steg skribenterna har nått – de kanske redan har utvecklat 
färdigheter i att skriva enklare. Däremot är det uppenbart att språkvården inte 
nått till steg fyra, eftersom det är så få som faktiskt förändrat sitt sätt att skriva. 

Man kan bara spekulera i hur situationen ser ut på de övriga 
myndigheterna, men det är ett rimligt antagande att förändringen går sakta även 
på andra håll. Varför tar det så lång tid? Beror det på själva språkvårdsarbetet, 
bristande förankring, eller är detta en ofrånkomlig del av arbetet att förändra 
individers skrivbeteende? 

Ehrenberg-Sundin (2000:173) ger rådet att låta förändringar börja 
uppifrån, genom att engagera chefer och ledningsgrupper. Klarspråksgruppen 
betonar vikten av förankring på alla nivåer, ledning som övrig personal (avsnitt 
1.4). De flesta myndigheter i min undersökning tycks också ha tagit fasta på 
detta, eftersom många nämner stöd från chefer som en nödvändighet.  

Frågan är vilken effekt detta egentligen har på den enskilde skribenten. 
Skatteverkets erfarenheter visar att externa konsulter inte fungerar överallt 
eftersom de inte är tillräckligt bekanta med skribenternas situation. Till viss del 
kan man hävda att detta är sant också för chefer och ledningsgrupper, eftersom 
många chefer inte har möjlighet att skaffa ett vardagsperspektiv på 
textproduktionen.  

Undersökningen ger exempel på ”hårda” beslut där generaldirektören fått 
avgöra frågor som du-tilltal och ska eller skall. Andra har istället använt sig av 
”mjukare” rekommendationer i samma frågor, och jag har inte möjlighet att 
uppskatta vilket som ger bäst resultat. Men skribenterna kan lätt få 
uppfattningen att språkvården mest hand lar om nya direktiv uppifrån, med 
bristande förankring i den egentliga verksamheten. Oviljan att ta till sig nyheter 
kan vara en mänsklig reaktion på auktoritära beslut. 

Ehrenberg-Sundin (2000:172f) och Brown & Herndl (1986) ger olika 
anledningar till att skribenter väljer att ignorera klarspråksdirektiv. Min under-
sökning har inte inkluderat någon attitydstudie av skribenterna, men vissa svar 
indikerar ändå att liknande problem finns inom svenska myndigheter. Det är 
vanligt att skribenter utgår från tidigare förlagor när de ska producera sina egna 
texter, och det juridiskt präglade språket har fortfarande hög status jämfört med 
det enklare. 
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Många myndigheter har försökt reglera språkvårdens ställning genom 
formella beslut och skrivelser. Språkvårdarna upplever det som status-
främjande åtgärder som ger deras verksamhet ökad trygghet. Men spelar de 
formella direktiven egentligen någon praktisk roll för skribenterna? 
Språkkonsulter känner alla till paragraf 7 i förvaltningslagen (avsnitt 1.4), och 
vi kan känna lagtexten som ett stöd i vårt arbete. Frågan är om det är något som 
egentligen påverkar skribenterna. Flera erfarna konsulter har berättat att lagen i 
själva verket har mycket begränsad effekt på skribenternas inställning.  

Nyström är inne på samma linje när hon skriver:  

Vårt språk är intimt förknippat med vår personlighet och med hur vi väljer att presentera 
oss för vår omvärld. Det är därför naivt att tro att alla kan förenas i strävan efter ett 
enkelt och begripligt språk bara på grundval av en uppmaning. (Nyström 2001:108)  

Språkplanering enligt Cooper (1989:45) innebär att språkvård handlar om 
att förändra skribenternas beteende. Men förändrat beteende är målet, och 
vägen dit går via förändrade attityder och värderingar. Detta måste vara 
utgångspunkten för allt effektivt klarspråksarbete.  

Language policy alternatives which are consistent with the values and belief systems of 
the target population are more likely to succeed than alternatives which conflict with 
those values and beliefs. (Cooper 1989:184) 

Nord (2002:51) förklarar att Coopers olika typer av språkplanering (avsnitt 3.1) 
är olika steg i språkvårdsarbetet: Korpusvården går ut på att välja normer, 
medan tillägnandeplaneringen består i att förmedla kunskap om hur 
”klarspråkssvenskan” skiljer sig från ”myndighetssvenskan”. Slutligen 
statusplaneringen är det steg där klarspråket faktiskt blir den gällande normen.  

Ofta är det just den sista delen som saknas. Skrivkurser fungerar som 
tillägnandeplanering, skrivregler och riktlinjer som normering. Men det sista, 
avgörande steget att verkligen övergå till klarspråkssvenska är det svåraste. 
Jämför detta också med Coopers fyra steg (1989:61f) ovan, där bruket är det 
sista steget i att acceptera en nyhet. 

Nord (2002:56ff) kommer fram till att myndigheternas skrivhandledningar 
i första hand är exempel på normativ korpusvård, och att förklaringar och 
argument för språkvården, det vill säga statusvård, förekommer i för liten 
utsträckning. De gör inte tillräckligt för att förändra attityderna till klarspråk, 
och då blir effekten egentligen bara den normativa som kan ses som nya 
bestämmelser uppifrån. Förändrade värderingar hör nära samman med ökad 
förståelse för syftet med klarspråk, vilket i sin tur måste diskuteras och prövas 
gemensamt mellan språkvårdare och skribenter. 

Synen på språket är alltså en central fråga för myndighetsspråkvården, 
vilket Nord (2003:59ff) också har studerat utifrån ”Myndigheternas 
skrivregler”. Den dominerande språksynen där är just språkriktigheten, den 
normativa, medan begriplighet har svagast ställning. Argumenten för klarspråk 
förekommer alltför sällan för att skrivreglerna ska kunna förmedla en modern 
syn på språket till användarna. Nord ser detta som ett stort problem, eftersom 
”en av myndighetsspråkvårdens viktigaste uppgifter är arbete med attityder till 
språket” (s. 61). 
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Om arbetet med att förändra det svenska myndighetsspråket skall bli framgångsrikt 
måste man prioritera begripligheten och de djupare förklaringarna framför kortheten och 
den slagordsmässiga enkelheten. (Nord 2003:59) 

Detta stämmer väl med hur språkvården fungerar: Grundtanken är begriplighet 
och vi språkkonsulter har läsarens bästa i åtanke. Men våra åtgärder kan ofta 
relatera till en språkriktighetsdiskurs, genom skrivhandledningar, exempel och 
mallar. Alltså använder vi språkriktighet som ett verktyg för att nå begriplighet, 
trots att det sammanhanget kanske inte alltid framgår.  

Överfört på ett större sammanhang kan man alltså dra slutsatsen att även 
resten av språkvården handlar om att först normera, och sedan ändra attityder. 
Till viss del är detta naturligt, eftersom attityder kräver diskussioner, vilka i sin 
tur tar tid och kostar pengar. Normering kan i viss utsträckning göras utan att ta 
skribenter från deras skrivbord, och kan genomföras med arbetsgrupper och 
experter. Det är fullt möjligt att utarbeta nya normer och sedan presentera dem 
som ett komplett faktum, även om det antagligen inte är så effektivt för 
språkvården. 

Ett sätt att försöka komma till rätta med problemen är alltså att kombinera 
alla åtgärder med attitydarbete. Det är viktigt med engagerade chefer, men man 
måste ändå satsa på diskussioner och inrikta alla delar av språkvårdsarbetet på 
vikten av begriplighet. 

Framgångsrik språkvård bör också vara konsekvent och långvarig. 
Utbildningar bör vara ett regelbundet inslag och det är nödvändigt att satsa 
resurser, eftersom nedskärningar bidrar att ytterligare placera språkvården på 
sidan av den ordinarie verksamheten. 
 

6.3  Utvärderingar saknas 
Många av mina och andras resonemang kring språkvård och lämpliga åtgärder 
blir rena spekulationer. Vi vet helt enkelt för lite om vilka resultat dagens 
språkvård leder till, och då blir det vanskligt att föreslå förändringar. Bristen på 
noggranna och regelbundna uppföljningar är ett tydligt problem och det vore 
naturligtvis oerhört värdefullt att få svar på Coopers frågor (1989:58ff) om hur 
förändring egentligen går till. 

Svårigheterna med att mäta språkvård är dock kända, som Teleman 
2002:8) och Nyström (2001:104) påpekar. I Nyströms enkätundersökning 
(2001:119) lyfter flera informanter fram behovet av stöd till myndigheterna när 
de ska utvärdera effekterna av sitt klarspråksarbete. Med den rådande bristen 
på utvärderingar saknas en god grund för att utveckla metoder för effektiv 
språkvård. 

En möjlighet för vidare studier av förändring är att utgå från 
sociolingvistiska studier och teorier. Exempel på en variationslingvistisk 
undersökning är Milroy & Milroys (1997) beskrivning av hur förändring beror 
på olika typer av sociala nätverk, och positioner inom dessa nätverk. Eckert 
(1997) diskuterar också vilken betydelse bland annat genus och ålder kan ha 
för benägenheten att acceptera språkliga förändringar. Metoder av den här 
typen kan vara viktiga hjälpmedel för att förstå hur och varför människor väljer 
att förändra sitt språk. 
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6.4  Språkkonsultens roll 
Inom språkkonsultutbildningen finns en optimistisk tendens som gör att vi 
kanske inte alltid problematiserar skrivandet i tillräcklig utsträckning.  

Det är lätt att hela tiden utgå från språkkonsultens perspektiv, att för-
ändringar tar lång tid, och att skribenterna inte förstår läsarnas behov. Det är 
långt svårare att ta ett steg tillbaka och istället försöka identifiera sig med 
skribenterna, även om det nog kan vara ett fruktbart synsätt.  

På ett sätt ger språkkonsultutbildningen en relativt normativ syn på 
skriftspråket. Vi kan genom att läsa en text avgöra om den är ”bra” eller 
”dålig”, utifrån olika kriterier. Men kan vi egentligen avgöra sådant med vårt 
utifrånperspektiv? Texttyper utvecklas för att vara funktionella i det 
sammanhang där de används, med de ramar som skribenterna uppfattar. Vi kan 
inte förvänta oss att få omedelbart gehör för alla idéer, och vi kan inte ens 
förvänta oss att ha rätt i allting.  

Den generella inställningen under utbildningen är att vi kan sätta oss in i 
och förstå alla typer av verksamheter. Men erfarenheterna från Skatteverket 
visar att det inte alltid fungerar. Ibland kanske det är lämpligare att avvakta och 
studera verksamheten. Dessutom är det uppenbart att vi inte kan genomföra 
förändringar utan förankring i den aktuella organisationen. Vi måste använda 
oss av interna experter, och ibland låta saker ta tid.  

Detta avslutande resonemang kan ge en ganska dyster bild av språkvården 
och möjligheterna att förändra myndighetsspråket, men faktum är att vi faktiskt 
inte vet särskilt mycket om vilka möjligheter vi har.  

I brist på ordentliga utvärderingar av klarspråksarbetet kan jag bara 
konstatera att förändring kräver planering, tid och ansträngning, och att all 
verksamhet måste utgå från arbetet att förändra attityder.  
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Enkät – pågående språkvårdsprojekt 
 
 

1. När startade språkprojektet? 

2. När beräknas projektet vara avslutat? 

3. Vem initierade projektet? 

4. Vad var grundorsaken till att ni startade projektet? 

5. I vilket skede inleddes samarbete med en språkkonsult? 

6. Hur är projektet organiserat (projektledare, arbetsgrupper, anställd 

språkkonsult, utsedda språkgranskare…)? 

7. Vilken är projektledarens befattning? 

8. Vem godkänner projektets produkter (mallar, skrivregler…)? 

9. Hur nöjd var du (1-4 där 4 är bäst) med era texter före projektet? 

Motivera gärna ditt svar. 

10. Hur kommer projektet att fortlöpa (framtida planerade aktiviteter)? 

11. Hur nöjd är du (1-4 där 4 är bäst) med era texter när projektet pågått en 

tid?  

12. Vilken är den största skillnaden i era texter? 

13. Vad görs för att engagera personalen i arbetet? 

14. Vilken genomslagskraft bedömer du att projektarbetet hittills haft bland 

personalen (t.ex. 50 % om hälften av personalen engagerat sig)? 

16. Övriga kommentarer som rör klarspråksarbetet. 
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Enkät – avslutade språkvårdsprojekt 
 
 
Före projektet 
 
1. När startade språkprojektet? 

2. Hur länge fortlöpte projektet? 

3. Vem initierade projektet? 

4. Vad var grundorsaken till att ni startade projektet? 

5. I vilket skede inleddes samarbete med en språkkonsult? 

6. Hur var projektet organiserat (projektledare, arbetsgrupper, anställd 

språkkonsult, språkgranskare, ansvariga språkvårdare inom den egna 

organisationen…)? 

7. Vilken var projektledarens befattning? 

8. Vem godkände projektets produkter (mallar, skrivregler…)? 

9. Hur nöjd var du (1-4 där 4 är bäst) med era texter före projektet? 

Motivera gärna ditt svar. 

 
Efter projektet 
 
15. Vilka verktyg började ni använda som resultat av projektet (böcker, 

klarspråkstest, anlita språkkonsult…)? 

16. Hur nöjd var du (1-4 där 4 är bäst) med era texter direkt efter projektet? 

Motivera gärna ditt svar. 

17. Vad blev den största skillnaden i era texter efter projektet? 

18. Vilken enskild insats bedömer du hade störst respektive minst inverkan 

(kurs, skrivhandledning, mallar, granskarkedjor…)? 

19. Vad gjordes för att engagera personalen i arbetet? 
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20. Vilken genomslagskraft bedömer du att projektarbetet har haft bland 

personalen (t.ex. 50 % om hälften av personalen har tagit till sig nya 

direktiv och mallar etc)? 

 
I dag, en tid efter projektets avslutande 
 
17. Hur ser klarspråksarbetet på arbetsplatsen ut i dag? 

18. Hur används projektets olika produkter i dag? 

19. Vad fungerar fortfarande bra, och vad fungerar mindre bra när en tid 

har gått? 

20. Hur nöjd är du (1-4 där 4 är bäst) med era texter i dag? Motivera gärna 

ditt svar. 

21. Har någon del av arbetet lett till motstånd från personalen? I så fall, 

vad, och varför? (t.ex. införande av nya rutiner, du-tilltal eller liknande) 

22. Övriga kommentarer som rör klarspråksarbetet. 


