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Det här är Språkkonsulterna

• Vi är specialister på
• Begriplighet

• Lättläst

• Bank- och försäkringsspråk

• Webbtexter

• Vi skriver och redigerar

• Vi lär andra att skriva

• Vi översätter

Vi gör världen 
begriplig!

Alla har rätt till 
språk!



Upplägg 

•Vad ingår i en textgranskning?

•Några utmaningar

• Från förslag till faktisk ändring 

•Verktyg och hjälpmedel



Vad kan vi granska?

Innehållsurval

Struktur
disposition, form, rubriker

Grammatiska val
ordföljd, stil, tilltal

Ordval
konsekvens, stil

Skrivregler



Olika nivåer av textgranskning

1. Korrekturläsning

2. Mottagaranpassning

3. Lättare redigering

4. Omfattande bearbetning 



Nivå 1 – rätta fel 

• Tecken – mellanslag, -/–, indrag etc.

• Ord – stavning, skrivfel etc.

• I meningar – ordföljd, syftning, subjektsbrott etc.

• Mellan meningar – syftningsfel

• (Form – teckenstorlek, radavstånd)



Nivå 2 – anpassa

• Innehållet: 
Ordval och samband – förklaras allt?

• Disposition och form:
Tydliga stycken? Infoga punktlistor?

• Språket:
Tydligt och korrekt språk? Anpassat till 
mottagaren och syftet?



Nivå 3 – anpassa och redigera lite

• Innehållet: 
Allt nödvändigt med? Är något 
överflödigt?

• Disposition och form:
Logisk och lämplig ordning? Hur är 
rubrikerna? Infoga tabeller?

• Språket:
Tydligt och korrekt språk? Anpassat till 
mottagaren och syftet?



Nivå 4 – skriv om

• Innehållet: 
Vad behöver strykas? Läggas till?

• Disposition och form:
Vad passar för den nya texten?

• Språket:
Ny genre = andra krav på stil och ton?
Nya målgrupp = andra behov?





Olika nivåer av textgranskning

1. Korrekturläsning
• skrivregler (och konsekvens)

2. Mottagaranpassning
• nivå 1 + ordval, meningsbyggnad, stil, 

samband

3. Lättare redigering
• nivå 2 + anpassa disposition och rubriker

4. Omfattande bearbetning 
• t.ex. ny läsargrupp, nytt syfte, ny kanal

”Sakligt, klart 
och begripligt.”

”Vårdat ...”

”…enkelt och 
begripligt.”

”…enkelt och 
begripligt.”

”Sakligt, klart 
och begripligt.”



Utmaningar



Hur mycket ska/får du ändra?

– Formulera om frågan …

… och ändra inte mer än du har 
argument och förtroende för.

Vad vill de ha –
och inte? Vad kan du ge –

och inte?

Vad är syftet 
med texten?



Vad är egentligen målet?

•Göra texten perfekt – eller göra det 
de bad mig om?

• Förbättra texten eller förbättra 
skribenten?



Granska sin egen text – går det?

•Nja. Du är inte som läsarna!

•Vid korrekturläsning:
• Svårt att upptäcka skrivfel – du läser vad du tror att 

du har skrivit. 

•Vid annan granskning:
• Svårt att upptäcka bristande textbindning – du vet 

mer än läsaren, fyller i det som inte står. 



Om texten har flera skribenter

•Välj en stil i samförstånd med beställaren

•Var beredd på att trampa minst en på tårna

• Jobba med enhetligheten:
• ordval
• meningsbyggnad
• rubriker



Nivå 2, 3 och 4 
– hur förbereder du dig?



Det här behöver du veta för att bedöma:

1. Vad är syftet med texten?
• Vad ska läsaren veta, tycka, känna, göra?

• Texttypens syfte, avsändarens syfte

2. Vem vänder sig texten till?
• Identifiera mottagarna – analysera deras läsmål, 

förkunskaper, läshinder

3. När, var och hur når texten sin läsare?
• Papper eller skärm? Skylt eller folder?

• Efterfrågad text? Svar eller information?



Statens 
fastighetsverk 
restaurerar taket på 
Örebro slott

Klart december 2016

Här pågår en omfattande 
restaurering av taket på nord-
västra tornet. Vi reparerar 
underlagstak, byter trasigt 
skiffer och plåtarbeten med ny 
vattenavrinning och lagning.





https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/demokrati-och-forvaltning/jamstalldhet

Använd gärna 
rubriker och ingress 

för att förtydliga syfte 
och mottagare

https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/demokrati-och-forvaltning/jamstalldhet


Bekanta dig med jämställdhetsdeklarationen avgiftsfritt på 
adressen www.kommunforbundet.fi/bokhandel

http://www.kommunforbundet.fi/bokhandel


https://www.vora.fi/jobb-och-naringsliv/landsbygdsaerenden/landsbygdskansliet

Vad vill du ändra? På 
vilken nivå? Skulle du 

få igenom dina 
förslag?

https://www.vora.fi/jobb-och-naringsliv/landsbygdsaerenden/landsbygdskansliet


Från förslag till faktisk ändring



Så lyckas du

•Vårda relationen med skribenten

•Motivera ändringarna
• Hänvisa till normkällor och forskning

• Lyft fram syftet med en tydligare text 
– ”Du når fram och följer lagen!”



Om du vill kunna påverka …

Förtroende

Argument

Taktik

Kräver mycket 
tid!



Förtroende

Argument

Taktik

Om du vill kunna påverka

Lättare 
arbetssituation



Verktyg och hjälpmedel



Våra bästa verktyg

Kollegor

Forskning
Normkällor

Grammatisk 
kunskap Lagen!

Språklagen 11 §



Normkällor – vad är korrekt?
Språkrådet:

• Svenska skrivregler

• Myndigheternas skrivregler

• Svenskt språkbruk

• Frågelådan!

Svenska akademien:

• Svenska Akademiens ordlista
(SAOL)

• www.svenska.se

http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html
https://svenska.se/


Klarspråk – några verktyg

• Språkrådet
• Klarspråkstestet

• Att skriva bättre (webbkurs)

• Myndigheternas skrivregler

• Svarta listan

• Språkvårdare och språkkonsulter

• lix.se (med försiktighet!)

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/klarsprakstestet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak/webbutbildningen-att-skriva-battre.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/7ea8845f72304d098640272782e5bc26/svarta-listan---ord-och-fraser-som-kan-ersattas-i-forfattningssprak
http://lix.se/


Läsarens kognitiva kapacitet 
är begränsad

Avkoda ord

Förstå ord

Få ihop meningen

Förstå meningen

Förstå sambandet mellan
meningar

Förstå innehållet

Tolka underliggande budskap

Veta vad jag ska göra nu

Källa: Just & Carpenter, 1992



Nominalkvoten (NQ)

substantiv + prepositioner + participer

pronomen + verb + adverb

Enklaste åtgärderna:

• Gör om substantiv och participer till verb

• Lägg till pronomen (artiklar) 

• Håll utkik efter prepositioner
• vid

• -ing av

= 1



Steg för steg mot klarare språk
passivt, formellt, opersonligt

Spackling av vägg ska alltid ske innan målning.

En spackling av väggen ska alltid ske innan målningen.

Väggen ska alltid spacklas innan den målas. 

Man ska alltid spackla väggen innan man målar den.

Du ska alltid spackla väggen innan du målar den. 

aktivt, informellt, personligt



Satsanalys för enklare meningar
• Mindre vänstertyngd

• Färre inskott



Nyfiken på mer? Följ oss!


