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Bred mottagaranpassning

Maria Fremer är myndighetsspråkvårdare på Institutet 
för de inhemska språken. Hon är också filosofie doktor 
i nordiska språk och har disputerat med en avhandling 
om du-reformen. När intervjun görs är den tematik vi 
ska diskutera – klarspråk – synnerligen aktuell i och 
med att myndigheternas kommunikation befinner sig 
under hård press under coronakrisen. Men vad är egent-
ligen klarspråk?

– Klarspråk är ett ideal för myndighetsspråk som utgår 
både från det talade och framför allt det skrivna. I allt 
högre grad handlar det om tjänster och innehåll på 
nätet. En text ska vara skriven på ett sakligt, klart och 
begripligt sätt, med ett enkelt och begripligt språk. Det 
innebär att man gör en så bred mottagaranpassning 
som möjligt. På finskt håll brukar man säga att en per-
son som har gått ut den finska grundskolan ska kunna 
klara av att begripa texterna. 

På frågan om klarspråk endast gäller myndigheter sä-
ger Fremer att vissa företag fungerar nästan som myn-
digheter. Hon nämner Posti, Finavia och VR. Allmänna 
principer för hur man riktar sig till allmänheten är dess-
utom relevanta för vilket företag som helst.

Svenskt initiativ

Det var i Sverige på 1960-talet som klarspråksprinci-
perna började utarbetas. Idealet om tydlig myndighets-
kommunikation var förankrat i den svenska socialdemo-
kratin, i tanken om folkhemmet och en informalisering 
av samhället. Detta skedde samtidigt med bland annat 
du-reformen. Klarspråk som ord började dock använ-
das först senare, men de riktlinjer för språket i lagar 
och andra författningar som gavs ut av Statsrådsbered-
ning 1967 byggde på behovet av att skriva lagar så att 
vanliga människor kan förstå dem, och inte så att en 
jurist behöver tillkallas för att uttolka dem. Därifrån 
har idealet sedan spritt sig till Finland, Norden och till 
en del av övriga världen. 

– Det finns klarspråksprojekt i Storbritannien och i USA 
(på engelska talar man om plain language) men det 
är ganska nytt och man har faktiskt tagit intryck av ut-
vecklingen i Norden. 

Hur såg processen ut i Finland?

– På 1970-talet gjordes en utredning som bland annat 
utmynnade i den finska definitionen om att myndig-
hetsspråket ska vara sådant att en person som gått 
grundskolan på finska förstår det. Det här var starten 
för det finländska klarspråksarbetet. Det finska klar-
språkstänket är rätt influerat av det svenska, via det 
finlandssvenska. 

Vad har hänt inom klarspråk i Finland under de senaste 
åren?

– Större, ambitiösa projekt har förekommit till exempel 
vid Skatteförvaltningen och vid Folkpensionsanstal-
ten. Dessa har gjort omfattande förändringar i sina do-
kument och instruktioner. På senare tid har man också 
börjat lägga ut roliga tips i sociala medier. Tidigare 
tänkte man snarare att myndigheter inte ska ägna sig 
åt sådant. Om man tittar på Skatteförvaltningens kom-
munikation på webben och på sociala medier är det 
lätt att se hur mycket som förändrats under de senaste 
åren. Detsamma gäller FPA. Skatteförvaltningens roliga 
kampanjer på sociala medier är definitivt ett fiffigt sätt 
att sprida information. En del av klarspråksperspekti-
vet innebär just en informell approach, och i sociala 
medier kan man driva den linjen mycket längre än på 
webbsidor och i webbtjänster, som självklart ska vara 
neutrala och sakliga.

Fremer menar att det ändå inte är helt korrekt att sätta  
likhetstecken mellan klarspråk och informalisering. 
Informalisering kan nämligen också vara problema-
tisk när det gäller myndigheter och deras verksamhet. 
En alltför informell stil kan innebära att gränserna för 
myndigheternas maktutövande suddas ut. 

Klarspråk i Finland

Hur är det med målsättningen att å ena sidan kommu-
nicera begripligt, men å andra sidan inte lämna rum 
för juridisk tvetydighet? Hur kommer man åt den pro-
blematiken?

– Den spänningen försöker man lösa så att den allmänt 
tillgängliga informationen på klarspråk förklarar och 
ger instruktioner för de vanligaste fallen. Sedan mås-

Vad menar man med klarspråk? Varför är det viktigt? Hur skiljer det 

sig från lättläst? Mio Lindman intervjuade myndighetsspråkvårdare 

Maria Fremer.
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te man vara tydlig med det, att om de här fallen inte 
gäller för dig, måste du läsa vidare. Man kanske då blir 
tvungen att hänvisa direkt till lagtexten. Huvudsaken 
är att så många som möjligt får den information som 
de behöver, i begriplig form. 

Fremer sitter i Statsrådets svenska språknämnd som tar 
ställning till språkfrågor som gäller lagar och författ-
ningar. Arbetet genomsyras av klarspråkstänk, som är 
ett inarbetat synsätt. 

– Det finns i dag ingen som tycker att vi ska uttrycka oss 
krångligt, även om jurister förstås är – och ska vara – 
noga med det juridiskt exakta. Det kan uppstå frågor om 
hur mycket man kan avlägsna sig från lagspråket när 
man skriver allmänt informerande myndighets texter:  
i vilken mån är man tvungen att använda exakt de ter-
mer som används i lagen och hur ska man förklara dem?

– Det som är speciellt med mitt jobb i jämförelse med 
mina sverigesvenska kollegors är att man på svenska i 
Finland har att göra med översättningar. Texterna ut-
arbetas i regel först på finska. Det betyder också att de 
egentliga klarspråksprojekten i allmänhet genomförs 
på finska. Översättarna är oftast i den situationen att 
de får en färdig produkt som de sedan ska åstadkomma 
en svensk version av. Det betyder att man kan tilläm-
pa klarspråksprinciper på ordval och meningsbyggnad, 
men textstrukturen är bestämd på förhand. Ibland öns-
kar man att vi också i den finlandssvenska verkligheten 
kunde börja på ett mera grundläggande plan: vad vill 
texten ha sagt och vad skulle vara en bra form för att 
säga det?  

Hur arbetar man med klarspråk?

Fremer betonar att hon inte är någon språkpolis som 
dyker på myndigheternas verksamhet. Det är snarare 
myndigheterna som uppsöker myndighetsspråkvårda-
ren. Själv försöker hon att fungera som ett uppmunt-
rande stöd. 

– När något blir fel är det många som klagar, men få 
märker när en text visar sig vara smidig och bra. Därför 
är det viktigt med uppmuntran. 

– Det kan finnas brister på flera olika nivåer i en text. Det 
värsta är förstås om någonting kan missförstås eller om 
det är rent obegripligt. Sedan finns det sådant som inte 
är korrekt svenska men som ändå är begripligt. Och så 
finns det sådant som inte är direkt fel, men som kunde 
uttryckas elegantare. 

Finns löpande rutiner för klarspråkstänk i myndighe-
ternas arbete?

– Det varierar. Vid Skatteförvaltningen har man varit 
ambitiös och anställt ett flertal språkvårdare – finska 
språkvårdare. FPA har också språkvårdare. Andra myn-
digheter har så vitt jag vet inte anställda personer som 
har den rollen. Det är förstås en resursfråga. Översätta-
re och kommunikatörer kan också vara mer eller mind-
re insatta i klarspråkstänket.

– Det är en demokratisk rätt att förstå hur samhället 
fungerar men framför allt att förstå sådant som gäller 
en själv samt att förstå vilka möjligheter man har att 
påverka de saker som gäller en själv. Att man inte är 
ett hjälplöst offer för andras godtycke. 

– Man kan tala om klarspråk i termer av demokratiska 
principer, men när man ska övertyga någon om att satsa 
på det är effektivitet ett viktigt argument. Om en person 
förstår med en gång, och därför inte behöver kontakta 
någon för att få informationen förklarad, så sparas både 
tid och pengar.

– I de delar av världen där man struntar i klarspråk 
tänker man antagligen att lagar inte behöver vara be-
gripliga för allmänheten, och att det vid behov finns 
jurister. Det blir en klassfråga när människor som saknar 
förmåga att förstå myndighetstexter inte heller har råd 
att anlita någon jurist. 

Klarspråk inom vården

Klarspråksperspektivet har också tagits på allvar inom 
vårdsektorn. Fremer har haft mycket kontakt med Hel-
singfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och hon säger 
att de verkligen har gjort mycket för språket, också 
på svenska. 

– Inom vården är det viktigt att se över instruktioner 
till patienterna. Hur utformas de på bästa sätt? Hur 
förklarar man för en person hur hen ska förbereda sig 
för en operation? Hur gör man så att instruktionen inte 
missförstås? Från ett norskt sjukhus har jag hört exem-
plet att man skickade tillbaka 10-20 procent av alla 
patienter på morgonen innan ett ingrepp eftersom de 
inte hade förberett sig på rätt sätt. Man kan förestäl-
la sig hur mycket resurser som gått till spillo när en 
operationssal och ett team riggats upp, och så blir det 
pannkaka, patienten skickas hem. I det här fallet lyck-
ades man skriva om instruktionerna så att man nästan 
slapp hela problemet. 

Det är viktigt, säger Fremer, att tänka sig in i den konkre-
ta situationen inför ett medicinskt ingrepp, där många 
är rädda. Det gör skillnad att bli bemött på ett empatiskt 
sätt, med begripliga instruktioner. 

Klarspråk och lättläst

Finns det något du tycker att man borde gå vidare med 
när det gäller klarspråk? 

– En sak är att det vore bra att inte bygga upp några 
murar mellan klarspråk och lättläst. Man har mycket 
att lära av varandra. Det finns många områden att sam-

Det vore bra att inte bygga upp några 

murar mellan klarspråk och lättläst. 

Man har mycket att lära av varandra.
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arbeta kring, så att man kunde jobba 
för lösningar som skulle fungera för 
alla.

Fremer förklarar att skillnaden 
mellan lättläst och klarspråk är 
att lättläst och lätt språk är en 
genre där man anpassar texten 
efter mottagarens specialbehov. 
Det kan vara frågan om läs- och 
skrivsvårigheter eller till exempel 
koncentrationssvårigheter. Också an-
dra kan ha nytta av lättläst material: det 
kan gälla någon som håller på att lära sig ett 
nytt språk. Skillnaden är också att man inom lättläst 
jobbar med alla genrer. Man gör lättlästa versioner 
också av skönlitteratur. På svenska sidan finns LLcenter, 
och på finska Selkokeskus. Principerna är gemensam-
ma, så att man närmast kan se gradskillnader mellan 
dem, säger Fremer. 

– Jag försöker ta till mig av de principer som de jobbar 
med inom lättläst. Det kan handla om att i informativa 
texter också ha informativa rubriker, att man sätter en 
rubrik som berättar vad nästa stycke handlar om. Det 
kan också gå ut på att göra en luftig layout. Och man 
gillar att använda punktlistor. Det här är bra för vem 
som helst. Så vi lyssnar på varandra och samarbetar. 

– Allra viktigast för mig är tanken om design för alla. På 
engelska talar man om universal design. Det betyder 
att utforma hela samhället så att det passar så många 
som möjligt. Då rör det sig om konkreta detaljer i den 
fysiska miljön. Det enklaste exemplet är trappor. Förr 
tänkte man att det är ens eget problem om man inte 
kan gå i trappor. Nu försöker man utforma miljön så 

att det alltid finns alternativ. På samma sätt kan man 
tänka om texter, hur de är utformade, layoutade, om det 
är lätt att förstå dem. Det kan handla om så konkreta 
saker som att dela in texten i relativt korta stycken som 
avgränsas med en tom rad istället för att ha massiva 
sjok av text. 

Den som inte har ett specialbehov i dag kanske har det 
i morgon, tillägger Fremer. Vi är ett åldrande samhälle. 

– Det handlar alltså om att göra så få särlösningar som 
möjligt och istället designa på ett sådant sätt att det 
passar för alla. Det är bra om myndigheter vågar ta 
ett ganska stort kliv i riktningen att skriva enklare, att 
använda vardagliga ord. Om man är osäker på ordval 
kan man fundera på hur man skulle säga muntligt. 

Skatteförvaltningen har olika versioner av sina 
instruktioner på nätet. En version är ganska enkelt ut-
formad, och sedan finns det noggrannare instruktioner 
för dem som behöver det.    

Handlar inte behovet av klarspråk också om kontexten, 
till exempel att den som tar del av ett myndighetsbeslut 
känner sig panikslagen och uppjagad?

– Ja, tänk bara på en situation där någon har blivit akut 
sjuk. Kan man förstå informationen även om man är lite 
i panik? Men det kan också handla om att vi multitaskar, 
eller om en så konkret sak som att belysningen är dålig.

– Det är bra att försöka tänka sig olika mottagare. Hur 
skulle min tjugoåriga son eller min nittioåriga pappa 
förstå texten?

Klarspråk i ett finlandssvenskt sammanhang

– Jag är den enda svenska myndighetsspråkvårdaren 
här i landet. Jag försöker finnas till hands som en resurs, 
men jag kan inte fixa så att allt blir bra. 

I Sverige finns det ett företag som heter Språkkonsul-
terna som ordnar kurser i språkvård och kan anlitas för 
klarspråksprojekt. Där finns också Språkrådet, Sveri-
ges officiella organ för språkvård och språkpolitik, som 
motsvarar Institutet för de inhemska språken i Finland. 
På Språkrådets hemsida lyfts klarspråk fram som ett 
ansvarsområde, liksom också på Kotus’ hemsida.  

Har ni samarbetat med medier, för att där föra fram 
klarspråksprincipen?

– Min kollega Anna-Maria Gustafsson är mediespråkvår-
dare och det är klart att vi samarbetar mycket. Ändå 
finns det situationer där problem uppstår, till exempel 
när det gäller termval. Mediespråkvården i Finland och 
i Sverige beslöt till exempel tillsammans, efter grundligt 
hörande av experter, att skydd av tyg eller papper som 
täcker munnen och näsan ska heta munskydd. Men på 
finska heter det kasvomaski. När det gäller information 
till allmänheten vore det bra om alla skulle använda 
ordet munskydd på svenska, så att det blir klart vad 
som menas, men i Finland talar en del myndigheter 
nu om ansiktsmasker. På svenska är en ansiktsmask 
i allmänhet något man använder för att vårda huden, 
eller har på maskerad. Men förhoppningsvis uppstår 
inga missförstånd på grund av detta.

Maria Fremer är myndighetsspråkvårdare 
på Institutet för de inhemska språken. 

Hon är också filosofie doktor i nordiska 
språk och har disputerat med en 
avhandling om du-reformen

Det handlar alltså om att göra så få 

särlösningar som möjligt och istället 

designa på ett sådant sätt att det  

passar för alla.


