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Klarspråk

”Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och 
begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha 
tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av 
myndigheterna.” 

Källa: Språkrådets webb



”Klarspråk: Ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 

Med vårdat språk menas att språket ska följa den 
officiella språkvårdens rekommendationer och även 
kunna förstås av den enskilde. Det kräver ett enkelt
språk, det vill säga ett språk utan svårbegripliga ord 
och med en enkel och tydlig grammatisk 
uppbyggnad. Med begripligt språk menas att 
språket ska vara anpassat så att mottagaren bör 
kunna förstå. Även den grafiska utformningen ska 
vara enkel och tydlig.”

Källa: Språklagen i praktiken, Språkrådet 2011

Klarspråk i Språklagen i praktiken



Klarspråk i Rikstermbanken

Svensk term: klarspråk

Definition: språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda 
mottagarna

Anmärkning: (---) Begripligt språk ska tolkas som att språket är 
anpassat så att mottagarna bör kunna förstå. Det innebär att den som 
till exempel skriver en text ska tänka på läsarna när hen väljer ut vilken 
information texten ska innehålla, i vilken ordning innehållet ska 
presenteras och vilka ord som ska användas.

De avsedda mottagarna ska tolkas som de som avsändaren vill nå. (---)

Källa: Föreningen examinerade språkkonsulter i svenska och TNC



Plains definition av ”plain language”

“A communication is in plain language if its wording, structure, and 
design are so clear that the intended audience can easily find what 
they need, understand what they find, and use that information.”
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Lättläst i Rikstermbanken

Svenska termer: lättläst text, lättläst

Definition: text som är anpassad för personer med bristande läsförmåga

Anmärkning: Lättläst text bearbetas eller skrivs på olika sätt beroende på 
vilken målgrupp som mediet riktar sig till. En person som är ny i svenska 
språket behöver en annan typ av lättläst text än en person med till exempel 
intellektuell funktionsnedsättning.

Lättläst text är språkligt anpassad, bland annat till mottagarens ordförråd och 
språkliga nivå. Innehållet i en lättläst text är också utvalt utifrån mottagarens 
förkunskaper och behov. En lättläst text har också en anpassad struktur och 
form.

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier, MTM



Vad är skillnaden? 

Klarspråk
• Används främst om (skrivna) 

myndighetstexter

• Innebär ingen förenkling av 
innehållet

• Mottagaranpassat språk

• Målgrupp: i princip alla 
(fast varierande)

• Facktermer kan användas men 
behöver ofta förklaras

Lättläst
• Kan omfatta även nyheter och 

skönlitteratur

• Kan också innebära en stor 
förenkling av innehållet

• Extra mottagaranpassat språk

• Målgrupp: ovana läsare och 
personer med lässvårigheter

• ”Använd korta, enkla, konkreta 
och vardagliga ord”



Klarspråk och lättläst i Språkpolitik

Klarspråk avser myndighetstexter och är ett ideal för 
myndighetens alla texter, oavsett mottagare. 

Lättläst avser texter som har anpassats särskilt till 
grupper som är läsovana eller har särskilda 
lässvårigheter, till exempel på grund av en intellektuell 
funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i 
svenska.

Källa: Språkpolitik av Olle Josephson (2018)



Klarspråk och lättläst – ur SOU 2019:23



Klarspråk + lättläst på 1177

Korta raka meningar, max 25 ord. Helst inga bisatser. 
Jämför:
Youmo: ”Det är vanligt att få ont i magen eller 
ryggen i början av mensen. Några personer får 
mycket ont. Mensvärk är ofarligt.”

UMO: ”Precis när mensen börjar är det vanligt att få 
ont i magen eller ryggen. Några personer får mycket 
ont, men mensvärk är ofarligt.”

1177: ”Mensvärk innebär att det gör ont i nedre 
delen av magen, ryggen och ryggslutet i samband 
med mens. (…) Mensvärken är oftast starkast under 
första och andra dagen av mensen.” 

Källa: 1177



Tecknade anställningskontrakt i Sydafrika

Källa: Creative Contracts



Vilka behöver lättläst?



Målgrupper för lättläst, några exempel

• Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning

• Ovana eller ointresserade läsare

• Äldre och demenssjuka

• Barn och unga

• Personer med svenska som 
andraspråk

• Personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning

• Personer med dyslexi
Källa: MTM



Många vuxna har lässvårigheter

• Cirka 42 procent av vuxna 
svenskar når inte når upp till 
nivån goda läsare (nivå 3). 

• God läsare: Klara av att söka 
efter information i en lång, 
komplex text, tolka innehållet 
och dra slutsatser

• Cirka 13 procent har ett stort 
behov av mer tillgängliga texter 
(nivå 1 eller lägre).

Källa: PIAAC-studien 2013



Universell utformning
”Nödvändigt för vissa – bra för alla”



Industridesigner och glaskonstnär Jonathan Anderung



Universell utformning – en lösning?

”Universell utformning” betyder sådan utformning av produkter, 
miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största 
möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Källa: FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning från 2008



Klarspråk

UNIVERSELL 
UTFORMNING

Lättläst 



Klarspråk för alla? 

Källa: Kommunesektorens organisasjon, Norge
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