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FörorD

Nu ska lagen tillämpas
Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen har utarbetats 
av Språkrådet. riktlinjerna vänder sig till dig som arbetar i offentlig förvaltning 
eller annan offentlig verksamhet. Språklagen trädde i kraft den 1 juli 2009, 
och Språkrådet har i uppdrag att följa tillämpningen av lagen. Språklagen är 
en allmänt hållen lag, och frågorna om hur lagen ska tolkas har varit många.

Språklagen i praktiken innehåller en genomgång av språklagens bestäm-
melser och ger handfasta råd och tips om hur lagen ska tolkas och tillämpas. 
Den kan användas som en handbok i enskilda frågor om språklagen, men 
också som en introduktion för att få en uppfattning om vad lagen och de en-
skilda paragraferna handlar om. 

I en separat del finns intervjuer med tjänstemän i myndigheter, kommuner 
och landsting som berättar hur de tillämpar språklagen inom sina områden.

Vi hoppas att du ska ha nytta av riktlinjerna och av de råd som ges, och att 
skriften kan ge vägledning, stöd och inspiration för alla former av arbete som 
rör språk och kommunikation i offentlig verksamhet.

Lena Ekberg
chef för Språkrådet
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om Språklagen i praktiken
Statliga och kommunala myndigheter och andra offentliga organ ansvarar för 
språkanvändningen i sin verksamhet. Språklagen preciserar vilka skyldigheter 
offentliga organ har inom olika områden som handlar om språk och språk-
användning.

Språkrådets riktlinjer Språklagen i praktiken har som syfte att konkretisera 
språklagens innehåll och vara ett stöd i tillämpningen av lagens bestämmelser. 

Språklagen i praktiken klargör hur lagens paragrafer ska tolkas och ger 
exempel på hur man kan arbeta för att tillämpa lagens bestämmelser konkret. 
Med riktlinjerna som utgångspunkt kan man formulera handlingsplaner för de 
områden där man ännu inte uppnått det man är skyldig att, eller bör, arbeta 
med enligt lagen. 

Skriften inleds med en kort beskrivning av vem språklagen vänder sig till 
och lagens huvudsakliga innehåll. Därefter följer en genomgång av språk-
lagens paragrafer och vad de innebär för verksamheten i myndigheter och 
a ndra offentliga organ. Varje avsnitt avslutas med en checklista med förslag 
på konkreta åtgärder. Listorna är allmänt formulerade och måste därför an-
passas till varje enskild myndighets verksamhetsområde, målgrupp och upp-
drag. I del 3 ges en kort beskrivning av språklagens tillkomst.

DEL 1 SPrÅKLAGEN 

Den 1 juli 2009 fick 
Sverige en språklag 
– Språklag 
(2009:600). 
I lagen anges  
svenskans och andra 
språks ställning och 
användning i det 
svenska samhället. 
Lagen bygger på de 
språkpolitiska mål  
som riksdagen 
beslutade om 2005. 
(Läs mer om de 
språkpolitiska målen 
på sidan 68.)
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riktlinjerna vänder sig till statliga och kommunala myndigheter och andra 
offentliga organ som omfattas av språklagen. Framför allt till beslutsfattare 
inom offentlig verksamhet men även till personer som arbetar med de områ-
den språklagen omfattar, till exempel information, språkvård, terminologi eller 
minoritetsfrågor.

I Språkrådets skrift Vägledningen för flerspråkig information finns mer 
praktisk vägledning i vad man som myndighet ska tänka på vid publicering 
på olika språk, särskilt på webben. Skriften tar upp frågor om val av språk, 
översättningar och information på de nationella minoritetsspråken, med ut-
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gångspunkt i de skyldigheter som anges i lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk1, språklagen och annan lagstiftning.

Språklagen gäller för alla offentliga organ 
Språklagen gäller ”det allmänna”, det vill säga statliga och kommunala myn-
digheter och andra som bedriver offentlig verksamhet. Språklagen gäller 
också beslutande politiska församlingar: riksdagen, kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige. Den gäller även kommunala bolag, föreningar, stiftelser 
eller enskilda personer som utför myndighetsuppgifter, eller där det allmänna 
har ett dominerande inflytande. Språklagens bestämmelser gäller alltså även 
privata aktörer som bedriver verksamhet på statens, landstingets eller kom-
munens uppdrag. Alla dessa är skyldiga att följa språklagens bestämmelser.

Att språklagens intentioner förverkligas i kontakterna mellan myndigheter 
och enskilda är viktigt för den enskilde ur en demokratisk synvinkel, men språk-
lagen gäller också i statliga och kommunala myndigheters kontakter sins emellan. 

Lagen preciserar samhällets skyldigheter 
Språklagen talar om vilka skyldigheter det allmänna har, men innehåller inte 
några straffbestämmelser. om en myndighet misstänks bryta mot språklagen, 
kan detta anmälas till Justitieombudsmannen (Jo) som prövar ärendet. om 
Jo finner att en lag tillämpats felaktigt uttalar Jo kritik mot myndigheten, som 
förmodas rätta till den felaktiga tillämpningen.

Språklagens bestämmelser innebär att den enskilda myndigheten eventu-
ellt behöver se över sin verksamhet inom de områden språklagen anger. En del 
myndigheter uppfyller redan i dag många av de krav som lagen ställer medan 
man på andra områden behöver lägga ner mer arbete. Språklagen ställer 
krav på språkanvändningen inom den enskilda myndigheten – både internt 
och i kontakter med medborgarna. Den ställer krav på att man reflekterar 
över hur språket används på myndigheten och att det anpassas till den man 

1 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Eva Enochsson, ansvarig för 
klarspråk, Jordbruksverket:
Språklagen har gett oss  
underlag att arbeta mer  
strukturerat med terminologi.
Lagen är ytterligare ett  
argument för att alla på 
myndigheten ska skriva bättre 
texter. Fler personer har  
också blivit intresserade av 
klarspråk.

May Olsson, språkvårdare/
informatör, Kronobergs läns 
landsting:
Språklagen har haft stor  
betydelse. Det har gett en  
skjuts åt språkvårdsarbetet  
generellt, och den har gett oss 
bra argument för varför vi ska 
arbeta med språkvård. Lagen 
har också inneburit att vi 
prioriterar frågor i  
organisationen som berörs av 
språklagen och ger dem större 
vikt nu än tidigare.

”

”

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?
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kommunicerar med. Språklagen säger också att det 
allmänna har en skyldighet att ge den enskilde tillgång 
till språk. Det innebär att samhället har en skyldighet 
att se till att alla medborgare, oavsett modersmål eller 
funktionshinder, får möjlighet att lära sig svenska. Men 
det handlar också om att få lära sig och att få använda 
andra modersmål, till exempel genom modersmåls-
undervisning eller studiehandledning på modersmålet.

Lagen innehåller enbart  
allmänna regler
Språklagen är en ramlag, vilket betyder att det är en 
allmänt formulerad lag som anger principer, mål och 
riktlinjer. Lagen visar vilken riktning språkpolitiken2 ska 
ha, men innehåller inga detaljregler om hur målen ska 
uppnås. Det står exempelvis ingenting om ordval, me-
ningsbyggnad, stavning eller böjning. Däremot står det 
att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, en-
kelt och begripligt. 

Språklagens bestämmelser kan preciseras och för-
stärkas i andra lagar och förordningar som behand-
lar språk och språkanvändning, och det kan också 
finnas bestämmelser i annan lagstiftning som avviker 
från språklagen, och då är det dessa bestämmelser som gäller. Ett exempel är 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen). Denna 
lag innebär ett ännu starkare skydd för minoritetsspråken än vad språklagen 
anger. 

Ett annat exempel på en bestämmelse som kan sägas avvika från språk-
lagen finns i patent lagen. Språklagen säger att förvaltningsspråket i Sverige 

2 Läs mer om språkpolitiken på sidan 68.
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ska vara svenska. Men enligt patentlagen behöver handlingar om europeiska 
patent inte översättas till svenska i sin helhet för att vara giltiga i Sverige. I det 
fallet gäller alltså patentlagens bestämmelse. 

Sverige är ett mångspråkigt land
Sverige är ett mångkulturellt och mångspråkigt samhälle. Det talas i dag minst 
150 språk i Sverige. Att kunna tala flera språk är inte bara en tillgång för 
individen utan är också allt viktigare i ett globalt samhälle. I och med språk-
lagen har Sverige lagfästs som ett mångspråkigt samhälle med svenska som 
det gemensamma språket.

Språklagen innehåller främst bestämmelser om svenskan och de nationella 
minoritetsspråken men också bestämmelser om andra språk i Sverige. Även 
om svenskan har den starkaste ställningen så är lagen samtidigt ett uttryck för 
att Sverige ska bevara sin mångspråkighet. Det allmänna har en skyldighet att 
ge den enskilde tillgång till språk. Alla ska få tillgång till det samhällsbärande 
språket svenska, men tillgången till språk gäller också för personer med andra 
modersmål.
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Det svenska språket 

Svenska språket
4 § 
Svenska är huvudspråk i Sverige. 

5 § 
Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma 

språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till 

och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. 

Svenska är huvudspråk
Språklagen slår fast att svenska är huvudspråk i Sverige. Valet av benäm-
ningen huvudspråk betonar betydelsen av svenskan som det centrala språket. 
Samtidigt påminner benämningen om att det även finns andra språk i Sverige 
att ta hänsyn till.

Lagen säger också att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla 
som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom 
alla samhällsområden. 

Människor med ett annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att 
utveckla och använda sitt modersmål, jämsides med svenskan. 

ur ett demokratiskt perspektiv ställer ett mångspråkigt samhälle krav på ett 
språk som är samhällets gemensamma. Att svenskan ska vara det samhälls-
bärande språket, som det står i språklagen, betyder att svenskan ska kunna 
användas inom alla samhällsområden – inom arbetslivet, administrationen, 
rättsväsendet, undervisningsväsendet och det politiska systemet. Det betyder 
också att svenskan ska fungera som det gemensamma språket för människor 
med sinsemellan olika modersmål. 

Samtidigt kan det inom en del samhällsområden, till exempel utbildning 
och forskning, vara viktigt att använda och utveckla andra språk parallellt med 



12      språklagen i praktiken   språklagen i praktiken      13      

svenskan. att svenska är huvudspråket inom förvaltningen innebär heller inte 
att de språkliga rättigheterna för personer med annat modersmål än svenska 
kan förbises, som exempelvis rätten att använda sitt minoritetsspråk eller myn-
dighetens skyldighet att erbjuda tolk.

Det offentliga språket ska vara svenska

6 § 
Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan  

används och utvecklas. 

att språklagen säger att svenskan ska kunna användas inom alla samhällsom-
råden betyder att myndigheter3 ska använda svenska språket i alla de situatio-
ner där det är möjligt. Det är viktigt för att svenskan ska kunna utvecklas och 
förnyas. Ju fler sammanhang svenskan används i, desto mer utvecklas språket 
inom olika områden. 

Det kan finnas anledning att göra avsteg från användningen av svenska i 
enskilda fall. grundregeln är dock att svenska är förvaltningsspråket och ska 
användas i den offentliga sektorns centrala verksamhetsområde, det s.k. kärn
området. kärnområdet omfattar sådana allmänna handlingar som är särskilt 
viktiga inom den offentliga verksamheten, till exempel beslut, domar, proto-
koll, föreskrifter och verksamhetsberättelser. sådana dokument ska alltid vara 
skrivna på svenska. Detta är viktigt, inte bara för svenska språkets utveckling 
utan också för demokratin, eftersom det möjliggör insyn för den enskilda med-
borgaren.

att välja engelska namn på avdelningar, titlar, projekt och andra delar 
av verksamheten kan innebära att det blir svårt att förstå innebörden i dem. 
saknas det en svensk motsvarighet till exempelvis en yrkestitel, behöver man 

3 Vi använder i fortsättningen benämningen myndighet som ett samlingsnamn för alla de organ som bedriver 
offentlig verksamhet. Det är alltså inte bara fråga om det som i strikt juridisk mening kallas förvaltnings
myndighet.
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skapa en sådan, kanske i samråd med andra inom verksamhetsområdet. (läs 
mer om terminologi på sidan 31.)

Utanför kärnområdet är bestämmelsen om svenska som huvudspråk mer 
flexibel. Det kan finnas särskilda skäl att använda andra språk än svenska 
utanför kärnområdet, men huvudregeln är att svenska ska användas även här. 

Alla ska ges möjlighet att lära sig svenska 

Den enskildes tillgång till språk 
14 § 
Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet  

att lära sig, utveckla och använda svenska.

[…]
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språklagen säger att alla som bor i sverige ska ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda svenska, det vill säga få tillgång till det svenska språket.
Förutom det självklara att svenskspråkiga barn ska få utveckla sitt modersmål, 
så ska personer som invandrat från andra länder ges möjlighet att lära sig 
svenska, både vuxna och barn. asylsökande barn har också rätt till svensk
undervisning, enligt annan lagstiftning. 

att ha tillgång till det svenska språket är en förutsättning för att kunna delta 
i det offentliga samtalet, föra en dialog med myndigheter och andra maktha
vare och att hävda sina rättigheter. Men alla har inte samma möjligheter att 
tillägna sig det offentliga språket på grund av att man till exempel har ett annat 
modersmål eller ett funktionshinder. statliga och kommunala myndigheter bör 
därför arbeta för att underlätta tillgången till språk för dessa grupper. Detta kan 
man göra genom att presentera information på olika sätt: på lättläst svenska, 
i punktskrift, i talad eller visuell form eller på andra språk än svenska. För per
soner som inte behärskar svenska är myndigheterna skyldiga att erbjuda tolk.

För barn med annat modersmål är undervisningen i svenska central. att 
lära sig svenska som andraspråk ställer särskilda krav på eleven och därmed 
också på undervisningen. kunskaperna om andraspråksinlärning behöver öka 
i skolan för att säkra tillgången till svenska för personer med annat modersmål.

Svenska ska användas i internationella sammanhang
 
Svenskan i internationella sammanhang
13 § 
Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang. 

Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas. 

språklagen slår fast att svenska är sveriges officiella språk i internationella 
sammanhang och att språkets ställning i sådana sammanhang ska värnas, 
särskilt inom eU. 
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Det innebär att svenska ska användas, muntligen och skriftligen, i interna-
tionella sammanhang vid de tillfällen där det är möjligt.

Att värna svenskans ställning inom Eu handlar om att språket i sig utveck-
las genom att det används i nya sammanhang. Men det handlar också om att 
skapa de bästa förutsättningarna för Sveriges internationella deltagande. Den 
som använder sitt modersmål har i regel bättre förutsättningar att kunna delta 
i offentliga debatter och diskussioner på lika villkor och därmed också hävda 
nationella intressen. 

I praktiken handlar det om att svenska ska användas då det ges tillfälle, det 
vill säga när det finns möjlighet att använda sig av tolkning, om det inte finns 
särskilda skäl att använda något annat språk.

Att svenskspråkiga ska kunna använda svenska i kontakter med Eu:s insti-
tutioner är dessutom en viktig princip för att öka insynen i Eu-arbetet.

Nedan följer förslag på konkreta åtgärder som rör myndigheters språkval.

Checklista: svenska

• Gör en inventering av texter och dokument som skrivs på arbetsplatsen och 
reflektera över språkvalet. Dokument som tillhör verksamhetens kärnområde 
ska vara skrivna på svenska, och vid behov översättas till andra språk.

• Gå igenom användningen av engelska termer. ofta finns det bra alternativ 
på svenska. Använd till exempel rikstermbanken eller Språkrådets lista på 
engelska ord och uttryck som kan ersättas med svenska. 

• Granska kritiskt användningen av engelska namn på avdelningar, titlar, 
projekt och andra delar av verksamheten. 

• Sträva efter att tillhandahålla myndigheters, universitets och högskolors 
forskningsresultat också på svenska. Avhandlingar på andra språk bör 
innehålla en fyllig sammanfattning på svenska.

• Använd svenska i internationella sammanhang, till exempel inom Eu, när 
det är möjligt.
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De nationella minoritetsspråken
Språklagen innehåller ingen detaljerad information om samhällets skyldighe-
ter gentemot de nationella minoritetsspråken. Där konstateras bara vilka språk 
som är Sveriges nationella minoritetsspråk och att de ska skyddas och främjas. 
Det står också att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att 
lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. 

I minoritetslagen preciseras däremot de nationella minoriteternas rättig-
heter när det gäller användningen av minoritetsspråk i vissa förvaltningsmyn-
digheter och domstolar. En sammanfattning av minoritetslagens innehåll finns 
på sidan 69.

De nationella minoritetsspråken 
7 §
De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska. 

Språklagen anger att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jid-
disch, meänkieli4, romani chib (eller romska)5 och samiska6. Dessa fem språk 
har varit nationella minoritetsspråk i Sverige sedan 2000 då Europarådets två 
konventioner om skydd för minoriteter och minoritetsspråk7, som Sverige skrivit 
under, trädde i kraft. 

Målet med Europarådets konventioner är att skydda de nationella mino-
riteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja språken så att de 
hålls levande. I konventionerna står det också att de nationella minoriteterna 

4 En annan benämning för meänkieli är tornedalsfinska.
5 Det finns många romska varieteter. Några av de vanliga varieteterna i Sverige är arli, kale, kalderaš, lovara 

och resanderomani.
6 Samiska kan delas in i minst tre språk: sydsamiska, centralsamiska och östsamiska. Därutöver kan språken 

delas in i olika dialekter.
7 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och europeisk stadga om landsdels- eller 

minoritetsspråk.
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ska få möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Särskilt barns 
kulturella identitet ska stärkas, eftersom det är genom barnen som språket kan 
leva vidare.

Det som är gemensamt för de nationella minoritetsspråken är att de har 
funnits i Sverige under lång tid och anses tillhöra Sveriges kulturarv. Det är 
språk som staten förbundit sig att stödja för att de ska kunna leva kvar. 

De nationella minoritetsspråken  
ska skyddas och främjas

8 § 
Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 

och främja de nationella minoritetsspråken. 
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Den enskildes tillgång till språk 
14 § 
[…] 

1. den som tillhör en nationell minoritet [ska] ges möjlighet 

att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket 

[…]

15 § 
Det allmänna ansvarar för att den enskilde 

ges tillgång till språk enligt 14 §. 

Alla statliga och kommunala myndigheter och andra offentliga organ har en 
skyldighet att skydda och främja de nationella minoritetsspråken, enligt språk-
lagen. 

Att skydda de nationella minoritetsspråken innebär först och främst att en 
myndighet eller en kommun inte får förbjuda eller försvåra användandet av 
minoritetsspråken. Det är exempelvis inte tillåtet att förbjuda personal att tala 
sitt modersmål under raster på arbetsplatsen eller förbjuda elever att tala sitt 
modersmål på skolgården. Det gäller inte bara de nationella minoritetsspråken 
utan även andra språk.8

Formuleringen att främja de nationella minoritetsspråken betyder att myn-
digheterna bör arbeta aktivt för att stärka språken. 

Att skydda och främja minoritetsspråken är en skyldighet för alla som 
bedriver offentlig verksamhet. 

8 rätten att använda sitt språk offentligt och privat och förbud mot diskriminering på grund av språk anges 
bl.a. i FN-deklarationen Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948).
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Att främja är att synliggöra
Att främja språken handlar till stor del om att synliggöra dem. Det som är 
gemensamt för de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, 
romska och samiska är att språken är i behov av aktivt stöd från samhället för 
att leva vidare i Sverige. 

Det finns flera anledningar till att språken i dag är hotade, men den främ-
sta är att det pågår en språkbytesprocess, vilket betyder att allt fler i de nya 
generationerna bara talar svenska och inte lär sig minoritetsspråken. En viktig 
insats från samhällets sida är därför att se till att språken revitaliseras, det vill 
säga får nytt liv, genom att barn ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. 
Modersmålsstöd och modersmålsundervisning är viktiga redskap för att vända 
utvecklingen.

Att synliggöra minoritetsspråken handlar inte främst om att tillhandahålla 
översättningar för att medborgarna ska förstå innehållet. De allra flesta som 
har finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska som modersmål i Sverige 
behärskar också svenska. Många kan mycket väl förstå myndighetstexter på 
svenska och kommunicera på svenska. Men nyanlända med till exempel finska 
eller romska som modersmål kan vara ett undantag.

Synliggörandet av språken handlar i stället om att stärka språken i sig. 
Genom att exponera dem och skapa nya möjligheter att använda språken flyt-
tas deras position i samhället fram. Vägskyltar på exempelvis samiska i norra 
Sverige, men också skyltar på och i offentliga byggnader och lokaler, är ett 
sätt att synliggöra språken. 

Ju fler möjligheter den enskilde får att använda sitt språk i kontakter med 
statliga och kommunala myndigheter och andra offentliga organ, desto större 
chans har språket att leva vidare och utvecklas. Även om det till exempel bara 
finns ett fåtal samisktalande i en kommun, har det alltså ett värde i sig att kom-
munen låter översätta samhällsinformation till samiska. 

Synlighet kan till exempel handla om att översätta information om mo-
dersmålsundervisning på en kommuns webbplats eller att utforma en broschyr 
om influensavaccination på romska eller finska. Men det handlar också om 
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att tillämpa ett minoritetsperspek-
tiv överlag: att utbilda personal 
om minoriteternas ställning och 
rättigheter enligt språklagen och 
minoritetslagen, att värdera me-
riter i minoritetsspråk högt vid 
nyanställningar och att ha med 
minoritetsperspektivet i samhälls-
planering och politiska beslut. 

Men exponeringen handlar 
inte bara om synlighet för språ-
kens egen skull utan också om 
rättigheter. Personer som talar finska, meänkieli eller samiska har enligt mi-
noritetslagen rätt att använda språket i kontakter med myndigheter inom vissa 
förvaltningsområden. (Läs mer i avsnittet om minoritetslagen på sidan 69.)

De nationella minoriteterna ska ges inflytande 
Enligt minoritetslagen ska beslut som rör nationella minoriteter fattas i samråd 
med representanter för minoritetsgrupperna själva, i den mån det är möjligt. 
Språklagen innehåller ingen bestämmelse om samråd. Men principen om 
samråd är så viktig ur ett demokratiskt perspektiv att den bör betraktas som 
grundläggande för myndigheternas arbete att skydda och främja minoritets-
språken.

Samråd innebär till exempel att när en kommun ska fatta beslut om att 
starta en förskoleavdelning med finsk inriktning, så bör man samråda med 
representanter för sverigefinnar i kommunen. Man kan ta kontakt med en lokal 
förening för finsktalande eller själv skapa en referensgrupp. om det inte finns 
förutsättningar att bilda referens- eller samrådsgrupper kan man via enkäter 
eller andra metoder undersöka behoven hos minoriteterna. 

Det kan underlätta för exempelvis kommuner att samarbeta och utbyta 
erfarenheter med andra kommuner i frågor som rör minoriteterna. Även myn-
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digheter som verkar inom liknande områden kan till exempel sätta samman 
gemensamma referensgrupper eller samarbeta om gemensamma undersök-
ningar.

Större möjligheter till modersmålsundervisning
För att kommunen ska vara skyldig att ordna undervisning krävs enligt skolför-
fattningarna i regel att vissa kriterier ska vara uppfyllda: eleven ska ha grund-
läggande kunskaper i språket, det ska vara dagligt umgängesspråk i hemmet 
och det måste finnas minst fem elever i en kommun som vill få undervisning i 
språket.

När det gäller de nationella minoritetsspråken räcker det att det första 
kriteriet om grundläggande kunskaper är uppfyllt. Kravet på att språket ska 
vara dagligt umgängesspråk i hemmet har tagits bort, liksom kravet om minst 
fem elever i en kommun. Det räcker alltså med att en enda elev vill läsa språ-
ket. Detta innebär till exempel att barn till föräldrar som räknar sig som samer 
ska kunna få undervisning i samiska, även om föräldrarna inte talar samiska 
i hemmet. För samtliga språk gäller också att det ska finnas en lämplig lärare.

Anledningen till att de nationella minoriteterna har getts större möjligheter 
till undervisning i sitt modersmål är att många föräldrar bland minoriteterna 
inte själva kan lära sina barn minoritetsspråket. Det beror på att deras föräld-
rageneration i sin tur inte ville eller kunde föra språket vidare, eftersom de bli-
vit utsatta för språklig assimilering, det vill säga förbjudits tala sitt modersmål 
och därmed förlorat sina kunskaper i modersmålet. 

Skolförfattningarnas9 kriterium att eleven ska ha grundläggande kunska-
per i språket innebär ändå att det kan vara svårt att uppfylla språklagens in-
tentioner om tillgång till språk. om modersmålet inte talas i hemmet på grund 
av att föräldrarna inte kunnat lära sig språket blir det i praktiken omöjligt för 
barnet att uppfylla kriteriet om grundläggande kunskaper. 

9 Skolförfattningarna avser skollag (1985:1100) och grundskoleförordning (1994:1194). De nya författning-
arna skollag (2010:800) och skolförordning (2011:185) trädde i kraft den 1 juli 2011. 
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Det finns även andra praktiska omständigheter som gör att de skyldigheter 
som anges i språklagen är svåra att förverkliga fullt ut i dag. Det handlar till 
exempel om brist på modersmålslärare och läromedel, men också om hur 
undervisningen organiseras. Det är viktigt att modersmålsundervisningen för-
läggs på tider och platser som gör det möjligt för så många elever som möjligt 
att delta.

Både språklagen och minoritetslagen  
anger skyldigheter
Myndigheter som tillhör något av förvaltningsområdena för finska, meänkieli 
eller samiska är först och främst skyldiga att se till att följa det som står i mino-
ritetslagen. (Läs mer på sidan 69.) Där framgår bland annat att de som talar 
dessa språk har rätt att använda dem i kontakt med myndigheterna. Även 
myndigheter som inte tillhör något förvaltningsområde har skyldigheter enligt 
minoritetslagen. Jiddisch och romska har ett mer allmänt formulerat skydd.

Men alla myndigheter är också skyldiga att leva upp till det språklagen 
säger om att minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Detta kan göras på 
många olika sätt. Nedan följer exempel på vad myndigheter kan göra för att 
uppfylla språklagens bestämmelse om att skydda och främja.

Checklista: de nationella minoriteterna

• Sprid kunskap om nationella minoriteter inom myndigheten, bland annat 
genom att informera om språklagen och minoritetslagen. 

• Informera minoriteterna om deras ställning och rättigheter enligt språkla-
gen och minoritetslagen. Använd till exempel Språkrådets informationstext 
Din rätt att använda minoritetsspråk som underlag. 

• undersök vilka behov som finns bland minoriteterna i kommunen eller 
inom myndighetens verksamhetsområde. Ta hjälp av samråds- eller refe-
rensgrupper, om möjligt. 
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• Arbeta för att synliggöra de nationella minoritetsspråken, till exempel ge-
nom att översätta grundläggande information om myndighetens verksam-
het, de mest efterfrågade blanketterna eller information som särskilt berör 
minoriteterna. 

• Verka för att synliggöra språken på vägskyltar och andra skyltar på och 
i offentliga byggnader och lokaler, särskilt på de geografiska platser där 
språken har en stark förankring.

• Synliggör minoritetsspråken i medier – till exempel på webbplatsen, i in-
formationsmaterial och i nyhetsbrev. 

• Prioritera inköp av böcker och annat material på minoritetsspråken på 
allmänna bibliotek. 

• Kartlägg vilka språkkunskaper som finns inom myndigheten. om det finns 
kompetens i minoritetsspråken bör den utnyttjas.

• Premiera språkkunskaper vid nyanställningar – särskilt kunskaper i mino-
ritetsspråken.

• Ta med minoritetsperspektivet i politiska beslut och samhällsplanering men 
även i kulturevenemang och informationskampanjer. 

• För kommuner: Arbeta för att kunna erbjuda alla berättigade elever mo-
dersmålsundervisning. Det kan innebära att arbeta för att rekrytera fler 
modersmålslärare och aktivt påtala bristen på läromedel och annat mate-
rial på minoritetsspråken.
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Det svenska teckenspråket
När Sverige antog den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk 
gjorde man bedömningen att teckenspråket inte uppfyllde kriterierna för att 
räknas som nationellt minoritetsspråk.

Svenskt teckenspråk har dock enligt språklagen motsvarande ställning som 
de nationella minoritetsspråken. De bestämmelser i språklagen som gäller för 
minoritetsspråken gäller också teckenspråket. Språklagen innebär därmed en 
förstärkning av det svenska teckenspråkets ställning.

Det svenska teckenspråket ska skyddas och främjas

Det svenska teckenspråket 
9 § 
Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 

och främja det svenska teckenspråket. 

Alla statliga och kommunala myndigheter och andra offentliga organ har en 
skyldighet att skydda och främja det svenska teckenspråket, enligt språklagen. 
Några viktiga institutioner är exempelvis förskolan, skolan och landstingens 
hörselvårdsenheter.

Att skydda det svenska teckenspråket innebär först och främst att en myndig-
het eller kommun inte får förbjuda eller försvåra användandet av teckenspråk. 

Att främja det svenska teckenspråket innebär att myndigheter och kommu-
ner ska arbeta aktivt för att stärka språket. Eftersom det svenska teckenspråket 
i de flesta fall inte överförs inom familjen, har det allmänna ett särskilt ansvar 
för att språket lever vidare. 

Ett sätt att främja det svenska teckenspråket är att synliggöra det. Genom 
att exponera det och skapa nya möjligheter att använda språket flyttas dess 
position i samhället fram. Det kan till exempel vara översättningar till tecken-
språk (filmer) på webbplatser eller användning av teckenspråkstolk i offentliga 
sammanhang. 
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Men det handlar också om att tillämpa döva och hörselskadades perspek-
tiv överlag: att utbilda personal om och i svenskt teckenspråk, så att kompeten-
sen i teckenspråk ökar i samhället. 

De teckenspråkiga ska ges inflytande
I den mån det är möjligt ska beslut som rör teckenspråkiga fattas i samråd med 
intresseorganisationer som företräder de teckenspråkiga. om det inte finns 
förutsättningar att bilda referens- eller samrådsgrupper kan man via enkäter 
eller andra metoder undersöka behoven hos teckenspråkiga. Det kan vara en 
fördel för myndigheter eller kommuner inom samma verksamhetsområde att 
samarbeta om samrådsgrupper och kartläggningar.

Det allmännas ansvar

Den enskildes tillgång till språk 
14 § 
[…]

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl 

har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda det svenska teckenspråket. 

[…]

15 § 
Det allmänna ansvarar för att den enskilde 

ges tillgång till språk enligt 14 §. 

Den som är döv eller hörselskadad eller av andra skäl har behov av tecken-
språk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska tecken-
språket. 

De allra flesta döva och hörselskadade barn har hörande föräldrar, vilket 
betyder att det svenska teckenspråket inte överförs i första hand från förälder 
till barn, utan via andra teckenspråkiga personer. För att barnen ska kunna 
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lära sig, använda och utveckla det svenska teckenspråket är det viktigt att en 
teckenspråkig miljö erbjuds i förskolan och i skolan. Det allmännas ansvar är 
alltså särskilt viktigt. De förskolor och skolor som kan erbjuda svenskt tecken-
språk är i dag få och ofta har barnen lång resväg till skolorna. Detta kan vara 
en av orsakerna till att föräldrar väljer andra skolformer. Det är viktigt att kom-
munerna samarbetar och etablerar teckenspråkiga förskolor där teckenspråk 
används i verksamheten.

Språklagens formulering ”den som av andra skäl har behov av tecken-
språk” avser föräldrar, syskon och andra nära anhöriga till döva, hörselska-
dade eller hörande barn med språkstörning samt hörande barn som har döva 
eller hörselskadade föräldrar. Möjligheten att lära sig, utveckla och använda 
det svenska teckenspråket gäller även dessa grupper.
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Nedan följer exempel på vad myndigheter kan göra för att leva upp till 
språklagens bestämmelse om att skydda och främja svenskt teckenspråk.

Checklista: svenskt teckenspråk
• Ta kontakt med representanter för teckenspråk, till exempel Sveriges Dövas 

riksförbund. Myndigheter kan bilda referensgrupper inom sitt ansvarsom-
råde.

• Sprid kunskap om svenskt teckenspråk inom myndigheten, bland annat 
genom att informera om språklagen och om svenskt teckenspråk. 

• Informera teckenspråkiga om språkets ställning och det allmännas skyldig-
heter enligt språklagen. 

• undersök vilka behov som finns bland teckenspråkiga i kommunens verk-
samhetsområde eller inom myndighetens målgrupp. 

• Arbeta för att synliggöra svenskt teckenspråk, till exempel genom att 
översätta grundläggande information om myndighetens verksamhet, de 
mest efterfrågade blanketterna eller information som särskilt berör tecken-
språkiga och genom att lägga ut informationen som teckenspråksfilm på 
webben.

• Ta med teckenspråkiga personers perspektiv i politiska beslut och sam-
hällsplanering men även i kulturevenemang och informationskampanjer. 

• Prioritera kunskaper i svenskt teckenspråk vid nyanställningar.

• Arbeta för att teckenspråket ska synas på webbplatser, i medier och i kul-
turlivet. Se till att det finns litteratur om teckenspråk och på teckenspråk på 
allmänna bibliotek.
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Det offentliga språket
Klarspråk

11 § 
Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

Språklagens elfte paragraf kallas ”klarspråksparagrafen”. Där står att språket 
i all offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

Att språket i offentlig verksamhet är begripligt för medborgarna är ett 
självklart krav. Inte minst är det viktigt av rättssäkerhetsskäl och av demokra-
tiska skäl. Språket ska inte vara ett hinder för att ta del i samhällslivet, att förstå 
beslut och att engagera sig i samhällsfrågor. Medborgarnas förtroende för det 
offentliga stärks också om språket är klart och begripligt. 

För den enskilda myndigheten innebär språklagen att man måste se över 
språkanvändningen på arbetsplatsen och att man ska arbeta aktivt med klar-
språk. Att arbeta med klarspråk innebär att förbättra kommunikationen med 
medborgarna, vilket kan bidra till att effektiviteten i organisationen höjs. 

Med ett vårdat språk menas att språket ska följa den officiella språk-
vårdens rekommendationer. 

Ett enkelt språk innebär att avsändaren undviker krånglig meningsstruk-
tur, svårbegripliga ord, ålderdomliga uttryck, onödiga förkortningar och fack-
termer som inte förklaras. 

Med begripligt språk menas att språket ska vara anpassat så att mottaga-
ren bör kunna förstå, och att den som skriver ska tänka på läsaren när man 
exempelvis väljer ut vilken information en text ska innehålla, i vilken ordning 
innehållet ska presenteras, hur texten ska delas in i stycken och vilka rubriker 
som ska användas. 

Även den grafiska utformningen ska vara enkel, tydlig och genomtänkt.
Korta texter sparar lästid, och begripliga texter minskar risken för missför-

stånd. Det innebär att man sparar både tid och pengar på att inte i onödan 
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behöva svara på frågor, komplettera texter eller reda ut missförstånd på grund 
av att texter är krångligt skrivna.

Kravet på ett vårdat, enkelt och begripligt språk gäller inte bara den in-
formation som riktar sig till myndighetens eller kommunens externa mottagare, 
utan även interna dokument och myndigheter emellan. Det gäller inte bara 
det skrivna språket utan även det talade. Kravet på klarspråk gäller dessutom 
inte bara svenska språket utan alla språk som används i offentlig verksamhet, 
även översättningar. Texter som produceras inom Eu kommer ofta till i en an-
nan skrivkultur än den svenska där det inte finns lika tydliga krav på klarspråk. 
Språklagens bestämmelser om ett vårdat, enkelt och begripigt språk gäller 
dock även översatta Eu-texter inom den svenska förvaltningen. Därför är det 
viktigt att använda kompetenta tolkar, översättare och språkgranskare. 

Alla har inte samma möjligheter att tillgodogöra sig information, även om 
den är skriven på klarspråk. Myndigheter och kommuner bör därför så långt 
som möjligt ta hänsyn till särskilda behov hos olika grupper, till exempel perso-
ner med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning. 

Målet för klarspråksarbetet är ett klart och begripligt språk. Alla medbor-
gare ska förstå meddelanden från myndigheter och kommuner. Det arbete 
som läggs ner på att utforma texter ska vara effektivt och ändamålsenligt. Det 
arbetssätt man väljer kan variera beroende på den verksamhet man bedriver. 
Nedan följer exempel på en arbetsgång för ett gott klarspråksarbete.

Checklista: klarspråk

• Fatta ett ledningsbeslut om att myndigheten, kommunen, landstinget ska 
arbeta med klarspråk. Klarspråksarbetet bör inte vara ett avgränsat pro-
jekt utan en del av den löpande verksamheten.

• Gör upp en budget för klarspråksarbetet och fastställ en långsiktig tidsplan 
för arbetet. Bestäm vad målen med arbetet ska vara.
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• Klargör vem som ansvarar för klarspråksarbetet.

– utse en klarspråksgrupp som representerar olika yrken, avdelningar 
eller verksamhetsområden inom organisationen (i kommuner och lands-
ting bör även förtroendevalda ingå). Denna grupp ansvarar för det 
praktiska arbetet. Myndighetschefen/kommunchefen är ytterst ansvarig 
för att det bedrivs ett systematiskt klarspråksarbete.

– utse en referensgrupp som har en rådgivande funktion.

• Bilda ett klarspråksnätverk på arbetsplatsen eller tillsammans med andra 
arbetsplatser, till exempel inom samma verksamhetsområde. 

• Inventera vilka texter som skrivs i organisationen och vilka olika yrkesgrup-
per som skriver. 

• utvärdera begripligheten i organisationens texter och testa texter på vik-
tiga mottagargrupper. 

• utforma språkliga riktlinjer som fastställs av ledningen. Producera också 
en skrivhandledning och utforma bra mallar för olika texttyper.

• Skapa termordlistor.

• Låt personalen gå kurser i att skriva protokoll, beslut, webbtexter, rappor-
ter med mera.

• Anställ språkvårdare eller anlita examinerade språkkonsulter som kan pla-
nera, starta och genomföra klarspråksarbete. 

• Följ upp och utvärdera klarspråksarbetet regelbundet. 

• På Språkrådets webbplats finns hjälpmedel, som databasen Frågelådan, 
Klarspråkstestet och utbildningsmaterialet Skriva på myndighet. Där finns 
också en mängd tips om skrivregler, handböcker och ordböcker.
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Terminologi

12 § 
Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom 

deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. 

Enhetlig terminologi behövs i samhället
Termer är ord och uttryck som används i en specifik betydelse inom ett fack-
område. En terminologi är en uppsättning sådana termer. Allmänheten möte r 
ständigt nya termer allteftersom nya fenomen och företeelser inom olika fack-
områden uppstår, inte minst genom ny teknik. Gränsen mellan allmänspråk 
och fackspråk är ofta oskarp, och det är inte ovanligt att vissa termer så små-
ningom blir en del av allmänspråket, även om betydelsen då inte längre nöd-
vändigtvis är lika specifik.

Att termer används enhetligt inom ett fackområde eller i en text, det vill 
säga att man menar exakt samma sak när man använder en viss term, är 
mycket viktigt. För offentliga organ är kanske den mest uppenbara vinsten med 
en enhetlig terminologi en effektivare kommunikation både internt och externt. 
Man sparar tid – och i slutändan pengar – om man kan undvika missförstånd 
och långdragna diskussioner. En enhetlig terminologi är viktig inte bara för 
den enskilda organisationen utan också för det verksamhetsområde man är 
en del av.

Att termer används konsekvent är dessutom viktigt för att kunna söka ef-
fektivt i databaser och på webbplatser. Databaser med termer på olika språk 
är en förutsättning för att man ska kunna skapa olika tjänster som använder 
språkteknologi, till exempel datorstödd översättning.10

10 Datorstödd översättning görs med hjälp av datorprogram som ger översättningsförslag baserade på tidigare 
översättningar och termdatabaser.
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Terminologiarbete kan inte bara skötas på central nivå utan måste bedri-
vas i de verksamheter där fackexperter finns och där termerna används. Det är 
därför viktigt att myndigheter och kommuner arbetar med terminologin inom 
sitt specifika område. Det är också viktigt att man dokumenterar och verkligen 
använder de termer och begrepp man bestämt och att man gör termerna till-
gängliga, till exempel i Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank.

Termer på svenska – ett ansvar för myndigheterna
Att det finns termer på svenska är viktigt både för medborgarna och för det 
svenska språkets överlevnad och utveckling. Ett språk som inte utvecklar och 
underhåller terminologi på olika områden blir ett fattigare språk. För att 
svensk a ska kunna användas inom alla fackområden måste det finnas svensk 
terminologi som kontinuerligt uppdateras.

Att termer finns tillgängliga på svenska är också viktigt ur ett demokratiskt 
perspektiv. Inom många områden behandlas mycket specifika företeelser som 
berör allmänheten – till exempel genteknik och datateknik. Sådan information 
måste kunna förmedlas så att både fackmän och icke-fackmän förstår. Detta 
kräver förutom svenska termer också begreppsförklaringar av god kvalitet och 
oftast en anpassning av hela texten till mottagaren, det vill säga klarspråk.

För en enskild myndighet innebär terminologiarbete att man systematiskt 
inventerar, dokumenterar, analyserar, distribuerar och medvetet använder den 
svenska terminologin som finns inom det egna verksamhetsområdet. Det inne-
bär också att man ser till att man skapar svenska motsvarigheter till termer som 
än så länge bara finns på andra språk. Det bör också finnas tydliga förkla-
ringar till de begrepp som är specifika för verksamheten. 

Myndigheter bör utse en person som är ansvarig för terminologifrågor. 
Denna person kan ansvara för det löpande terminologiarbetet och inventera 
och följa upp terminologianvändningen inom organisationen samt vara den 
person som medarbetare kan vända sig till i terminologifrågor.

Nedan följer exempel på vad myndigheter kan göra för att följa språk-
lagens bestämmelse om terminologi.
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Checklista: terminologi

• Skapa ordlistor över de termer som används inom verksamheten. Detta 
arbete kan göras i samarbete med andra organ inom samma verksam-
hetsområde.

• Bilda en termgrupp på arbetsplatsen.

• utse en terminologiansvarig på myndigheten. Terminologiarbetet bör inte 
vara ett avgränsat projekt utan en del av den löpande verksamheten.

• undersök vilka termgrupper som redan finns inom området och etablera 
kontakt med dem.

• Se till att information om det interna terminologiarbetet sprids till alla med-
arbetare och, i de fall det är befogat, även externt.

• Leverera i möjligaste mån resultatet av terminologiarbetet till Riksterm
banken (www.rikstermbanken.se).

• Arbeta aktivt med att hitta svenska motsvarigheter till utländska termer och 
föreslå eventuellt nya om det saknas svenska termer för någon företeelse.

• Använd fackspråkliga hjälpmedel i terminologiarbetet (t.ex. termordlistor, 
termbanker).

• Vänd dig till Språkrådet med frågor om termer på svenska och på de 
nationella minoritetsspråken. Sametinget besvarar frågor om samisk ter-
minologi.

• Anlita Terminologicentrum, TNC, vid behov av råd och stöd i arbetet med 
terminologi på arbetsplatsen. TNC är Sveriges nationella terminologi-
organ som bland annat anordnar kurser i terminologi för myndigheter.
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Andra språk

Den enskildes tillgång till språk 
14 § 
[…]

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket 

ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. 

15 § 
Det allmänna ansvarar för att den enskilde 

ges tillgång till språk enligt 14 §. 

Att få använda sitt modersmål
För den som har ett annat modersmål än svenska (utöver de nationella mi-
noritetsspråken och svenskt teckenspråk) gäller att man ska ges möjlighet att 
utveckla och använda sitt modersmål. 

Att den enskilde ska ges möjlighet att använda sitt språk innebär bland an-
nat att man inte får hindras att tala sitt modersmål, till exempel på skolgården 
eller under raster på arbetsplatsen.

Tillgång till språk handlar också om att statliga och kommunala myndig-
heter ska vara språkligt tillgängliga för alla medborgare. Det framgår också 
av handikappförordningen11 och till viss del även av förvaltningslagen.12 Enligt 
förvaltningslagen är myndigheter dessutom skyldiga att anlita tolk när det be-
hövs i kontakten med enskilda som inte behärskar svenska. 

Myndigheter bör också tänka på behovet hos personer med annat mo-
dersmål när man utformar information, till exempel på webben. Nyanlända 
personer som ännu inte behärskar svenska kan behöva viktig samhällsinfor-
mation på sitt modersmål.

11 Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken.
12 Förvaltningslag (1986:223).
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Att få utveckla sitt modersmål
Genom modersmålsundervisningen i skolan ges barn och ungdomar möjlighet 
att utveckla sitt modersmål. undervisning i modersmål har visat sig påverka 
språkutvecklingen positivt, inte bara i modersmålet utan även i svenska.
Tillgången till modersmålsundervisning för barn och ungdomar i grundsko-
lan regleras, förutom av språklagen, av skolförfattningarnas bestämmelser om 
modersmålsundervisning. 

För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs enligt skolförfattningarna 
att vissa kriterier ska vara uppfyllda. (Läs mer på sidan 21.) En del kommuner 
tillåter dock elever att få undervisning i sitt språk även om inte alla kriterier är 
uppfyllda.

För att den enskilde ska få en god modersmålsundervisning krävs att kom-
muner arbetar medvetet med att rekrytera utbildade lärare, integrerar moders-
målsämnet i skolans övriga undervisning och så långt som möjligt försöker 
underlätta de praktiska förutsättningarna för undervisningen. Kommunerna 
bör också reflektera över hur de bäst når elever med annat modersmål och 
deras föräldrar. 

Nedan följer exempel på vad myndigheter kan göra för att leva upp till 
språklagens bestämmelse om tillgång till språk, när det gäller andra moders-
mål än svenska, svenskt teckenspråk och de nationella minoritetsspråken.

Checklista: andra språk

• Se över myndighetens flerspråkliga tillgänglighet. undersök vilka behov 
som finns bland olika språkgrupper i kommunen eller inom myndighetens 
verksamhetsområde. Ta hjälp av samråds- eller referensgrupper för språk-
grupperna.

• För kommuner: Se över hur man uppfyller rätten till modersmålsundervis-
ning enligt skolförfattningarna.

• För kommuner: Se över vilka kanaler som används för att informera om 
möjligheten till modersmålsundervisning.  
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DEL 2 

Den här delen 
innehåller intervjuer 
med anställda på 
några myndigheter, 
kommuner och 
landsting. Intervju-
erna är tänkta att  
ge exempel på hur 
språklagen kan 
tillämpas i praktiken. 

Klarspråk: Jan 
Johansson Klein, 
Kiruna kommun 

Hur arbetar ni med  
minoritetsspråken samiska, 
finska och meänkieli? 
Kiruna kommun samarbetar 
med Länsstyrelsen i Norrbot-
ten och Sametinget om mi-
noritetsfrågorna. Sametinget 
har tagit fram en handbok 
för arbetet i kommuner, som 

Jan Johansson Klein,  
enhetschef på kommun
kansliet, Kiruna kommun:
”Att kunna sitt minoritets
språk måste få ett värde.”

INTErVJuEr
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Kiruna använder som mall. Arbetet är inriktat på två huvudområden: skolan 
och äldreomsorgen. Sedan 2006 har vi lyft ut ansvaret för minoritetsspråks-
frågor till barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen (som ansva-
rar för äldreomsorgen) och fritids- och kulturförvaltningen. Dessa förvaltningar 
har ett ramanslag för arbetet med minoriteterna.  

Modersmålsundervisningen har ökat markant de senast åren. Vi har i dag 
300 finsk- och meänkielitalande barn och 50 samisktalande barn som får 
hemspråksundervisning. och det beror ju på att intresset från föräldrarnas 
sida har ökat. Det är viktigt att synliggöra språken och se till att de används 
och utvecklas. Det gör vi t.ex. genom att erbjuda modersmålsundervisning 
i förskoleklasser, inte bara i skolan. Men också genom teaterföreställningar, 
sång- och musikuppträdanden och matlagning (genom att laga traditionella 
rätter, till exempel av renkött).

Socialförvaltningen har kartlagt personalens kunskaper i samiska, finska och 
meänkieli. Man har också undersökt personalens attityder till och intresse för att 
arbeta med språken. Många av de anställda kan finska och meänkieli. Få kan 
samiska. En enda person i kommunen ställer upp på att använda samiska i sitt 
arbete. Socialförvaltningen har därför startat kommunikationskurser i samiska. 
I tjänstebeskrivningar i platsannonser står det att det är meriterande att kunna 
samiska.

Fritids- och kulturförvaltningen satsar på skolan och på biblioteken, exem-
pelvis genom att se till att litteratur på minoritetsspråken köps in.

I kommunen har vi telefonsvar på de tre språken, plus svenska naturligtvis. 
Fast många kommuninvånare är irriterade över att vara tvungna att lyssna på 
telefonmeddelanden på fyra språk.

Vilka frågor är mest prioriterade?
Kiruna släpar efter när det gäller skyltar, inte vägskyltar utan skyltar i kom-
munen (i sporthallar, skolor, bibliotek osv.) Kommunfullmäktige har beslutat att 
vi i år ska satsa på att ta fram skyltar på de tre språken samiska, finska och 
meänkieli.
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Har ni något samråd med de berörda språkgrupperna  
och hur går det till i så fall?
Ja, det har vi. Samråden är kopplade till föreningar. Samrådet med samerna 
är mest av ekonomisk art och har en annan form än samrådet med de finsk-
talande. Samerna är välorganiserade, medan finsk- och meänkielitalande är 
svagare organiserade. Det handlar mer om individer än organisationer, och 
intresset bland de unga är ljumt. Svenska Tornedalingars riksförbund (STr-T) 
har exempelvis inte lyckats få igång någon lokalförening. 

Det är inte självklart att samrådet ska organiseras genom föreningar fort-
sättningsvis. Intresse finns i och för sig från grupperna, och man ställer krav 
på kommunen. Men i praktiken är det få som ställer upp. Vi hoppas på bättre 
uppslutning framöver. Men minoritetsfrågorna är ju inte bara tjänstemännens 
ansvar. Politikerna måste också bli djupare engagerade, och de måste låta 
minoritetsfrågorna få ta mer plats, politiskt.

Ni har låtit översätta en del information till minoritetsspråken.  
Hur bestämde ni vilket innehåll som skulle översättas till respektive språk?
Vi vill lyfta fram språken och spegla det som finns i kommunen. Men vi har 
ingen fastställd strategi utan det har blivit lite av varje. Socialförvaltningen har 
till exempel låtit översätta blanketter och på webben har vi ju en hel del infor-
mation. Vi har dock inga Google Translate-översättningar. 

Vad tycker ni att ni har åstadkommit? 
Det viktigaste är att vi har 300 barn som läser finska eller meänkieli och 50 
som läser samiska och att vi har inventerat de kommunanställdas kunskaper i 
samiska, finska och meänkieli. Ett annat viktigt resultat är också att attityderna 
har förändrats. Insikterna om att det är viktigt att värna om språken har vuxit. 
Kommunen rörde inte de medel vi fick de första åren (en dryg miljon per år 
från 2005), eftersom vi inte visste vad vi skulle göra. Nu får vi 1 250 000 kr 
per år, och vi gör av med dem.

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Fredrik Bohlin, rådman, 
Hässleholms tingsrätt:
För domstolarna kom språk-
lagen mycket lägligt med kravet 
på att vi ska skriva ”vårdat, 
enkelt och begripligt”. 
Domstolarna hade då inlett sitt 
klarspråksarbete och språk-
lagen är utgångspunkten i detta 
förändringsarbete. En arbets -  
grupp har tagit fram en strategi 
och en handlingsplan för hur 
detta ska gå till, där vi anknyter 
till språklagen. 

Olle Sylvén, kommunikations
chef, Pensionsverket:
Språklagen har lett till att vissa 
frågor har fått större betydelse. 
Exempelvis att språkkunskaper 
ska vara en merit vid nyanställ-
ningar.

”

”
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Vad återstår i arbetet med minoritetsspråken?
Vi borde satsa på att anställa en stark språkkonsulent för finska och meänkieli 
som kan driva utvecklingsfrågorna. Som det är i dag har kommunen ingen 
motpart att samråda med.

I Norge bygger man upp språkcenter. De är förebilder för oss. I Tärnaby 
och östersund har två samiska språkcenter etablerats på sydsamiskt område.

Vad är målet med arbetet? Hur ser den ideala situationen ut?
Vi fick lite mer pengar när lagarna klubbades, men kraven från statsmakter-
nas sida på oss kommuner är stora. ofta är förväntningarna på vad vi kan 
åstadkomma orealistiska. Samtidigt har byråkratin för att hantera minoritets-
frågorna ökat. Vi arbetar mycket med administration i stället för att arbeta 
med frågorna. 

Vi har ju två områden som ska prioriteras, äldreomsorgen och skolan. När 
det gäller äldreomsorgen är målet att kommunen ska nå och bemöta åldringar 
på ett värdigt sätt. Här behövs satsningar för samerna.

När det gäller skolan ska alla språk synas och alla ska kunna lära sig och 
utveckla sitt modersmål. Att kunna sitt minoritetsspråk måste få ett värde. Det 
ska vara en bra merit i ett framtida yrke, för karriären.

Vad har ni gjort för att få fler elever att läsa modersmål?
Vi har satsat mycket på information, till föräldrar och skolan, men också på 
kulturprojekt och på fortbildning av lärare.

Vilka är de viktigaste frågorna för de samisk-, finsk- och meänkielitalande  
i Kiruna och hur kommer ni att arbeta med dem framöver?
Det allra viktigaste är att stärka modersmålet genom att erbjuda bra språk-
utbildningar, skapa intresse hos grupperna och satsa på så kallad revitalise-
ring.
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Klarspråk: Boel Lundström, 
Trafikverket 

Som språkvårdare granskar du ofta texter. Vad är det vanligaste problemet?
En av de vanligaste bristerna är mottagarperspektivet. Det är väldigt lätt att 
glömma de där basala frågorna när man skriver en text, oavsett om det är en 
längre rapport eller en kortare text. Varför skriver jag den här texten? och vem 
är mottagaren? Det är lätt att smittas av den interna jargongen och använda 
ord och begrepp mer på rutin än som ett medvetet val.

Vad är de viktigaste förutsättningarna för ett bra klarspråksarbete?
Framför allt stöd från ledningen. Det är nödvändigt att ha det, annars är det 
svårt att förankra ett språkvårdsarbete. Helst ska det också finnas ett formellt 
beslut som säger att myndigheten ska arbeta med språkvård. Vi har det, men i 
Trafikverkets föregångare Vägverket tog det tio år innan det fattades beslut om 
det. Sedan är det bra med en avsatt budget också. Det ska finnas dokument 
som medarbetarna kan ha stöd av när de skriver texter, till exempel skriv regler 
och skrivråd. Sådana dokument ska utgå från just den specifika bransch man 
befinner sig i.

Har ni sett några resultat av klarspråksarbetet?
Ja, framför allt i webbtexterna. Där har klarspråkstanken verkligen slagit 
i genom, och vi skriver bättre texter nu. Men den största vinsten är när klar-
språksperspektivet strömmar genom hela arbetsprocessen. Det underlättar 
a rbetet, ger bra kvalitet på texterna och spar tid, men är svårt att mäta.

Hur skulle en drömsituation se ut ur ett klarspråksperspektiv?
Det vore att alla medarbetare har nått insikten om vilken roll klarspråk spelar 
när det gäller kommunikationen och att man har med sig det perspektivet hela 
tiden. Den insikten måste också finnas hos ledningen. 

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Christina Lindqvist, 
informatör, Sundsvalls kommun:
Språklagen kom som en skänk 
från ovan. Naturligtvis 
underlättar det att ha en 
lagstiftning som formulerar det 
vi redan arbetar med. Finns det 
lagstiftning som säger att vi 
måste arbeta med detta får det 
gehör hos cheferna.

Annika Heidlund, 
informatör, teckenspråksforum, 
Göteborgs kommun:
Vi brukar informera om 
språklagen och vad den säger 
om svenskt teckenspråk. I  
frågor som gäller tvister och 
överklaganden har vi hänvisat 
till språklagen.

”

”
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Boel Lundström, språkvårdare, Trafikverket: 
”Det är lätt att smittas av den interna jargongen.”
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Klarspråk: Karin Hansson, 
Verket för högskoleservice (VHS)

Varför började ni arbeta med klarspråk?
På enheten för antagningsproduktion handlägger vi anmälningar till högsko-
leutbildningar. Vi ansvarar också för kundtjänsten och har mycket löpande, 
direkta kontakter med de sökande.

I samband med att enheten fick ett utökat ansvar för sökandeinformationen 
behövde vi få en överblick över alla de texter som producerades på enheten 
och gjorde därför en inventering och en storstädning. Vi bildade en textgrupp 
som gick igenom de viktigaste texterna utifrån syfte, mål med texten, vad som 
var viktigt och målgruppsanpassningen. Vi bedömde också om de olika texter 
som de sökande möts av hänger ihop med varandra.

Berätta mer om hur arbetet går till och vilka områden ni arbetar med. 
Vi informerar de sökande och universiteten och högskolorna om ansökning-
arna och antagningarna. Det är framför allt i form av webbtexter. Vi har, som 
jag nämnde, en textgrupp, som kan verksamheten. Tre arbetar tillsammans 
med kundtjänsten och de vet mycket om vilka frågor studenterna har. Exem-
pelvis kontaktar många utländska sökande kundtjänsten. Textgruppen träffas 
ungefär fyra gånger per termin. Samordnaren förbereder ett tema och ett text-
underlag. Vi diskuterar texterna och delar upp ansvaret två och två för varje 
text. om det behövs skickas textutkasten sedan runt för synpunkter.
 
Hur är arbetet organiserat i myndigheten?
Det övergripande ansvaret för språkarbetet har enheten för kommunikation. 
De håller på att ta fram språkliga riktlinjer och har även en engelsk redaktör 
anställd. Det operativa, praktiska ansvaret är delat mellan oss och enheten för 
kommunikation.

Karin Hansson, språk
vårdare, Verket för 
högskoleservice (VHS):
”Vi har kunnat spara 
pengar genom att 
frågorna till kundtjänst 
minskat.”
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Textgrupperna har medlemmar från två enheter: enheten för antagnings-
produktion och enheten för bedömning av utländska gymnasiebetyg.

En stor del av VHS verksamhet är systemutveckling. Vi har påbörjat klar-
språksarbete även där.

Vad betyder ”vårdat, enkelt och begripligt”, som det står i 11 § i språklagen?
För oss betyder det för det första att inte använda svåra antagningstermer, 
som meritvärde, behörig, obehörig, utan förklaring, för det andra att använda 
direkt du-tilltal konsekvent i instruktioner och anvisningar och för det tredje att 
inte använda slang eller talspråkliga vändningar.

Vilka är de största utmaningarna med att arbeta med klarspråk? 
Att gå från teori till praktik är svårt, exempelvis att välja ut vilka texter som 
måste granskas. Det är också svårt att följa upp arbetet. 
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Jag som språkvårdare saknar ju också mandat att trycka på folk, även om 
jag har ledningen med mig och alla är intresserade och engagerade. Men det 
finns inga sanktioner att ta till.

Vad tycker ni att ni har åstadkommit med klarspråksarbetet? 
Vi har uppnått konkreta resultat. Texterna om sökandeinformation är mycket 
bättre. Antalet frågor till kundtjänst har minskat och därmed sparar vi pengar.

Vilka är förutsättningarna för ett lyckat klarspråksarbete?
Tre saker krävs för att lyckas: 1) Någon måste driva på arbetet. 2) Ledningen 
måste stödja arbetet. 3) resurser måste avsättas, exempelvis i form av tid. 

Att jag började läsa kursen Språkrådgivning och textvård vid Linnéuniver-
sitetet hösten 2009 hade också en avgörande betydelse för att vi kom igång 
med klarspråksarbetet. Tack vare utbildningen fick jag konkreta idéer om vad 
vi borde göra för att förbättra textarbetet och jag kunde också förklara och 
motivera mina idéer för andra. Det behövs också kunskaper – egna eller an-
dras – för att komma igång.

Vad skulle ni behöva för att kunna nå ännu längre i klarspråksarbetet?
Vi måste dels fortsätta kartlägga viktiga texter, men även ge stöd till skribenter 
och anordna fler utbildningar i att skriva. Dels måste det stå klart och tydligt i 
styrdokument inte bara att vi ska arbeta med klarspråk, utan även hur. Någon 
på ledningsnivå måste driva detta, det kan inte jag göra.

Vad är målet med arbetet? Hur ser den ideala situationen ut?
Vi måste fortsätta bygga upp arbetet, få in fler texter i det systematiska arbetet 
och utbilda alla. Dessutom måste vi göra uppföljningar och utvärderingar av 
arbetet och sist men inte minst måste vi formulera mål för vilka effekter vi vill 
ha av arbetet.

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Karin Hansson, språk
vårdare, Verket för högskole
service (VHS):
Språklagen har betytt mycket. 
Lagen ger bra argument för att 
arbeta med klarspråk.

Marianne Waplan, 
informatör, Östersunds kommun:
Det märkbara resultatet är att 
klarspråksarbetet fått en 
betydande statushöjning. Att 
bedriva ett systematiskt 
klarspråksarbete ingår numera 
som en punkt i informations-
chefens årliga handlingsplan, 
som godkänns av kommunled-
ningen. Vi är förvaltningsom-
råde för samiska och satsar 
mycket på att översätta delar av 
webben till samiska.

”

”
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Klarspråk: Fredrik Bohlin, 
Hässleholms tingsrätt

Varför började ni arbeta med klarspråk?
Startskottet var framför allt Förtroendeutredningen, som regeringen tog initia-
tiv till 2007. Kommunikationen mellan domstolarna och medborgarna skulle 
undersökas och man skulle lämna förslag på hur kommunikationen med med-
borgarna kunde utvecklas vidare. Tre områden undersöktes: 1) bemötande av 
parter och bevispersoner, 2) utformning av domar och beslut och 3) domstolar-
nas kontakter med medierna. utredningens resultat redovisades i betänkandet 
Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag.13

Även om arbetet med språket i domar och beslut alltid varit ett pågående 
arbete i domstolarna hade man aldrig före Förtroendeutredningen tagit något 
helhetsgrepp om språkfrågan.

Berätta hur klarspråksarbetet går till och vilka områden ni arbetar med
utifrån förslagen i Ökat förtroende för domstolarna har vi tagit fram en ge-
mensam strategi för utformning av domar och beslut och en handlingsplan 
för hur strategin ska genomföras. Vi jobbar med detta centralt men det är 
domstolarna själva (80 fristående myndigheter) som står för innehållet. Arbe-
tet med strategin är alltså ett lokalt samarbete. Exempelvis tar vi fram rekom-
mendationer för domskrivning, undersöker domarna, till exempel av den egna 
personalen, och ordnar utbildning för domare.
 
Hur är arbetet organiserat?
Centralt har en projektgrupp tillsatts på Domstolsverket som gemensamt stöt-
tat domstolarna med att ta fram strategin och handlingsplanen. Gruppen ska 

13 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag, Sou 2008:106. 
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vara ett stöd för en referensgrupp med representanter för domstolarna med att 
genomföra handlingsplanen. Tidsplanen för att genomföra strategin är fyra år.

Det finns också planer på ett språkvetenskapligt forskningsprojekt. Vi vill 
låta undersöka domar och domstolsbeslut i en djupare, bredare undersökning 
än den som gjordes i Förtroendeutredningen. Hur uppfattas domar? Vad för-
står mottagarna? Vad förstår de inte? Varför inte? 

Först planeras en jämförande studie av texter skrivna av förvaltningsrätter 
och tingsrätter. Det vi vill undersöka är vilken betydelse skrivprocessen har för 
den slutliga utformningen av texterna. I förvaltningsrätter skrivs nämligen oftast 
förslag till domar och beslut av föredragande och notarier. Förslagen gås ige-
nom av domare som står för den slutliga utformningen. I tingsrätter producerar 
domarna själva i högre grad texten från början till slut. Skillnaden beror på att 
målen i förvaltningsrätterna oftast avgörs efter att en föredragande redogjort 
för rätten vad målet handlar om och på ett på förhand skrivet domförslag, 
medan målen i tingsrätterna nästan alltid avgörs efter muntlig förhandling.

Målet med referensgruppens arbete är till en början att ta fram en lathund 
med tips och goda råd till domstolarna om hur de själva kan undersöka domskriv-
ningen och utarbeta rekommendationer för utformningen av domar och beslut. 

Vad betyder ”vårdat, enkelt och begripligt”, som det står i 11 § i språklagen?
Historiskt tänkte domare inte på den enskilda parten när de skrev domar, utan 
de skrev – och skriver fortfarande i stor utsträckning – ur domstolsperspektiv, 
juristperspektiv.

Det är viktigt att domskrivningen anpassas till vad det enskilda målet krä-
ver. Det innebär att vi måste tänka på om någon part exempelvis är ung eller 
har bristfälliga kunskaper i svenska när vi skriver våra domar och beslut.

Även den grafiska formen, t.ex. styckeindelningen och rubriksättningen, 
behöver förbättras. Nya mallar för hur domarna ska se ut behöver tas fram.

 
Vilka är de största utmaningarna med att arbeta med klarspråk?
En stor utmaning var att få 80 myndigheter att enas om en gemensam stra-
tegi. Det är nämligen svårt att få domstolarna att komma överens. Men någon 
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måste ta ansvaret för att driva detta arbete, och det är naturligt att det faller 
på Domstolsverket. Domstolsverket fungerar annars som en serviceorganisa-
tion för de självständiga domstolarna. Vi måste arbeta mer med att informera 
om och förankra klarspråksarbetet och med att se till att vi får legitimitet för 
arbetet. Alla domstolar måste engageras i detta arbete.

Vad tycker du att ni har åstadkommit med klarspråksarbetet? 
Att vi har en strategi och en handlingsplan för hur vi ska arbeta med språket, 
liksom att det i dag finns domar som är skrivna utifrån klarspråkstänkande. 
Exempel på en sådan är den dom från hovrätten för Västra Sverige som vann 
Klarspråkskristallen 2010. Hovrätten över Skåne och Blekinge har också arbe-
tat mycket med språket. De har tagit fram egna 
rekommendationer, de arbetar med informativa 
rubriker, tydliga motiv till domar osv. Liknande 
rekommendationer har tagits fram även på an-
dra domstolar, exempelvis på Förvaltningsrät-
ten i Växjö. 

Klarspråkstestet för domar, som Förtroende-
utredningen lät utarbeta, är också ett resultat.

Att man i domstolarna i dag överhuvud-
taget diskuterar domarnas språkliga utformning 
är ett framsteg i sig.

Fredrik Bohlin, rådman, Hässleholms tingsrätt 
och Sveriges Domstolars referensgrupp för 
utformning av domar och beslut: 
”De som läser en dom ska förstå språket, hitta 
i texten och begripa domstolens resonemang.” 
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Vilka är förutsättningarna för ett lyckat klarspråksarbete?
Det krävs resurser i form av tid och pengar. Det behövs vidare en tydlig vilje-
inriktning från statsmakternas sida, vilket man visade genom att tillsätta För-
troendeutredningen. 

Det kanske allra viktigaste är att uppnå en attitydförskjutning hos enskilda 
domare. Alla måste inse att detta är viktigt. Men att börja jobba med klarspråk 
tar tid och man kan lätt digna under bördan. Det gäller att inte gapa över för 
mycket och ställa upp orimliga, orealistiska mål. Klarspråksarbetet måste rym-
mas inom ramarna för det löpande arbetet.

Projektgruppen, som tagit fram strategin och handlingsplanen, har ställt 
upp en tidsplan på fyra år. Tanken är att alla domstolar under denna tid ska ha 
undersökt hur enskilda parter som inte är jurister förstår domstolens domar och 
ha tagit fram egna rekommendationer för hur domar och beslut bör utformas. 
Meningen är också att alla personer som skriver domar och beslut under sam-
ma tid ska ha genomgått utbildning i domskrivning med klarspråksperspektiv.

Vad skulle ni behöva för att nå längre i klarspråksarbetet?
Mer luft i systemet! Arbetssituationen är ansträngd i domstolarna, och det är 
ingen bra grund för förändringsarbete. Det är inte bara en resursfråga utan 
även en prioriteringsfråga. 

Domskrivningstiden är något vi kan påverka. Vi bestämmer själva, som 
enskilda skribenter, hur lång tid vi ska lägga på att skriva. Vi måste lära oss att 
lyfta fram skälen för ett domslut, och vi måste se till att svara på mottagarnas 
frågor. För det behöver vi bra mallar och utbildning i att skriva. Domstolsche-
ferna måste tydligt signalera att det är något som ska prioriteras. Det är en 
ledarfråga. 

överrätter, advokater m.fl. påstår ibland att man bör återge ”hela berät-
telsen”, vilket innebär att texterna kan bli mycket långa. Det räcker ofta gott 
med att helt kort skriva att man ”noga beaktat allt som sagts” och i stället 
koncentrera skrivarbetet på att ange tydliga skäl för domstolens bedömning.

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Brita Swahn, verksamhets
utvecklare, Försäkringskassan:
Språklagen har hjälpt oss att få 
fart på språkarbetet i organisa-
tionen och bidragit till att fler 
vill ändra sitt sätt att skriva. Den 
har dessutom gett skjuts åt 
utvecklingen av vår information 
på andra språk. Nu kan man 
till exempel boka samtal på vår 
webb på tio olika språk, och 
det gick nog lite snabbare att ta 
fram denna tjänst tack vare 
språklagen än det annars skulle 
ha gjort.

Anna Norqvist, ansvarig 
externkommunikation, VHS:
Den är ett väldigt bra argument 
för att främja ett systematiskt 
arbete med klarspråk, internt. 
Den hjälper till att ”bana väg”. 

”

”
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Terminologi: Eva Enochsson, 
Jordbruksverket

Hur arbetar ni med terminologi på Jordbruksverket?
Vi arbetar på två sätt. När vi får ansvar för ett nytt område, 
eller om det dyker upp en ny företeelse inom ett ansvarsom-
råde vi redan har, så behöver vi besluta vilka termer vi ska 
använda, både internt och externt. Men det kan också vara 
så att vi upptäcker att vi inom myndigheten använder olika 
termer för ett och samma begrepp. Begreppet ”areal” är ett 
exempel på det. Vi upptäckte att vi använde 20 olika ord för 
det. I vissa fall var det befogat, eftersom orden syftade på 
olika typer av arealer, men i andra fall hade man oreflekterat 
valt olika ord för samma fenomen. 

Vem är det som tar upp terminologifrågor?
ofta är det enskilda engagerade handläggare som upp-
märksammar problemen med terminologin inom sina om-
råden. Initiativen kommer alltså från handläggarna, men 
ledningen är positiv och ger oss tid till att arbeta med termer. 

Hur gör ni när ni sätter namn på  
nya begrepp och företeelser?
Vi är en grupp som först diskuterar begreppen, och sedan 
skickas förslag på termer ut på remiss internt. Vi är en stor 
myndighet med tillgång till experter inom olika områden. I 
enskilda fall har vi också tagit hjälp utifrån, till exempel av 
Terminologicentrum, TNC. I ett fall gällde det den engelska 
termen ”cross compliance”, som vi hade svårt att hitta en 

Eva Enochsson, ansvarig för klarspråk, 
Jordbruksverket:
”Vi hade 20 olika ord för begreppet areal!”
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bra motsvarighet till på svenska. Till slut kom vi fram till den svenska termen 
”tvärvillkor”.

Vad är svårast i terminologiarbetet?
Det svåraste, men också det viktigaste, är att uppmärksamma terminologifrå-
gor på ett tidigt stadium. När vi börjar arbeta med ett nytt ansvarsområde är 
det lätt hänt att det snabbt utvecklas ny terminologi parallellt på alla de olika 
avdelningarna. På IT-avdelningen skapas en terminologi som passar dem, de 
som översätter Eu-förordningar använder andra termer och informatörerna 
en tredje variant. om vi börjar arbeta med terminologin så fort vi får ett nytt 
ansvarsområde, så blir terminologin mer konsekvent och ett resultat av aktiva, 
medvetna val. Det sparar mycket tid och arbete längre fram.

Vad är målet med terminologiarbetet?
Målet är att det ska finnas listor på termer för alla områden vi arbetar med. I 
dag har vi tre olika listor för området jordbruksstöd, där vi kommit längst när 
det gäller terminologi. Där har vi kategoriserat termerna i en grön lista med 
termer som kan användas både internt och externt, en gul lista med termer som 
kan användas internt och en röd lista med termer som inte ska användas alls, 
och där vi föreslår ersättningar. Vi ska också göra det enkelt för alla på myn-
digheten att använda listorna genom att samla dem på ett ställe och fortsätta 
att informera om att de finns och var de finns. 

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Ingrid Olsson, PTS:
Nu har jag fått ett verktyg som 
jag kan använda och hänvisa 
till i mitt klarspråksarbete.

Lena Hagberg, 
Migrationsverket:
Språklagen har på ett bra sätt 
formulerat det ideal vi har för 
hur verkets beslut, styrdokument 
och andra dokument bör 
utformas. Språklagen lyfter 
dessutom fram det terminolo-
giska arbetet som vi har 
påbörjat men där mycket 
återstår att göra.

”

”
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Minoritetsspråk: Mirjaliisa Lukkarinen-Kvist, 
Surahammars kommun

Hur går samrådet till med sverigefinnar i Surahammar?
Samråd sker i en styrgrupp. I den finns representanter för de sverigefinska 
föreningarna och finskspråkiga Pro-föreningarna. Förutom jag själv så ingår 
representanter för den politiska ledningen i Surahammar och en tjänsteman 
som ansvarar för skola och omsorg i styrgruppen. Vi träffas ungefär en gång 
i månaden. Att representanter för den politiska ledningen ingår i styrgruppen 
markerar att frågorna är prioriterade och synliga. Att kommunalrådet är den 
som sammankallar visar på höga ambitioner.

Hur arbetar ni med att främja finskan?
Vi inledde med att kartlägga sverigefinnarnas behov i form av en enkätstudie. 
Enkäten utformades i styrgruppen, det vill säga i samråd med representanter 
för de finska föreningarna och finskspråkiga Pro-föreningarna. För att få ut 
enkäten till så många som möjligt gick vi via föreningarna men också via 
svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet, biblioteken, de största arbetsplat-
serna, lokalradion, annonser i lokaltidningen, förskolerektorer och kommu-
nens webbplats. Det var viktigt för oss att använda både svenskspråkiga och 
finskspråkiga kanaler för att nå en så bred sverigefinsk allmänhet som möjligt. 
Kartläggningen fungerar nu som underlag för fortsatt arbete.

Hur blev gensvaret på enkäten?
En stor majoritet av svaren lämnades av den första generationens sverige-
finnar – som ofta är äldre – i pappersform. Det tyder först och främst på att 
det är svårt att nå den andra och tredje generationen – de som är unga och 
de som är födda i Sverige, men vars föräldrar eller mor- eller farföräldrar är 
födda i Finland. Det räcker inte att gå via föreningarna eftersom få unga är 



52      SPrÅKLAGEN I PrAKTIKEN   SPrÅKLAGEN I PrAKTIKEN      53      

föreningsaktiva. Detta är en utmaning jag funderar en hel del på. Förskolan 
och skolan är tänkbara kanaler. Men resultatet visade också att många i den 
äldre generationen inte har tillgång till internet, något man måste tänka på när 
man planerar information om språkliga rättigheter och verksamheter på fin-
ska. Det räcker inte att ha finska på kommunens webbplats, utan det är viktigt 
att informationen finns tryckt också, till exempel i form av broschyrer. 

Vad visade enkäten om sverigefinnarnas behov av kommunal service?
I enkäten frågade vi efter i vilka sammanhang man vill använda finska. En stor 
majoritet av de svarande ansåg att finskspråkig äldreomsorg är den viktigaste 
frågan, en del önskade finskspråkigt äldreboende, medan en mindre andel öns-
kade använda finska i barnomsorg och skola. resultatet beror nog på att de 
flesta som svarade på enkäten var äldre. önskemål om finskspråkig personal i 
kommunens växel var också något som fördes fram, liksom informationsmate-
rial på finska. Andra önskemål om service på finska, men som hamnar utanför 
kommunens verksamhet, var finskspråkig personal på vårdcentraler och apotek.

Mirjaliisa LukkarinenKvist, 
processledare, Surahammars 
kommun: 
”Vi vill ta reda på mer om 
hur det är att vara sverige
finne.”
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Hur går ni vidare med kartläggningen?
Vi har bestämt oss för att satsa mycket på att ta fram ett gediget underlag när 
det gäller sverigefinnarnas behov. Detsamma gäller kompetens i finska språket 
bland de anställda. Nästa steg har varit att gå igenom personalens kunskaper 
i finska enhet för enhet. Vi har börjat med de anställda i äldrevården. Samma 
detaljerade kartläggning har gjorts bland de anställda i barnomsorgen. I sam-
band med kartläggningarna behövs också information internt inom enheterna 
och inom hela kommunförvaltningen. Därför besöker jag olika arbetsgruppers 
personalmöten. Ambitionen är att på detta sätt informera alla anställda.

Vilka frågor är de svåraste att arbeta med när det gäller sverigefinnars 
behov i Surahammar? Och vilka är lätta?
Webbplatsen är ganska lätt att arbeta med – det handlar om att översätta in-
formation till finska och lägga ut. Äldrevården är egentligen inte heller särskilt 
svår, eftersom det finns många finsktalande inom äldrevården och personal 
som är positiv till att använda finska i sitt arbete. Svårare är frågor som rör 
förskolan, som frågor om revitalisering av språket. Hur väcker man exempelvis 
intresse för språket hos föräldrarna? Det kräver kunskap och resurser. Kultur-
frågorna är inte heller så enkla. Den finska kulturen kan till exempel bli en del 
av de vanliga återkommande evenemangen. På det sättet synliggörs sverige-
finsk kultur på ett mer naturligt sätt, också för majoritetsbefolkningen. Även det 
arbetet ska bedrivas i samråd med sverigefinnarna.

Vad är planerna för framtiden?
Nästa steg är att intervjua 25 av de sverigefinnar som svarat på enkäten. 
Syftet är att få en uppfattning om den lite mer komplexa bilden som inte låter 
sig fångas i en enkät. Vi vill ta reda på mer om hur det är att vara sverigefinne 
i Surahammar – hur man tänker och resonerar, vilka behov man har. Med 
intervjuer hoppas jag komma närmare sverigefinnarna helt enkelt.
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Minoritetsspråk: Anneli Clevenrot, 
Södertälje kommun

Hur är samrådet organiserat i Södertälje?
Vi har två samrådsgrupper. Den ena med representanter för alla sverigefinska 
föreningar och två romska föreningar, den andra är en tjänstemannagrupp 
med representanter för varje kommunkontor. Dessa två grupper för en regel-
bunden dialog i frågor som berör främst de finsktalande äldre och förskole-
barnen. I tjänstemannagruppen sker diskussionerna på svenska, däremot har 
samrådsgruppen finska som arbetsspråk. Protokollen skrivs på båda språken.

Vilka frågor diskuterar ni i den sverigefinska samrådsgruppen?
En fråga som vi diskuterat är hur vi ska få ut information om de språkliga 
rättigheterna till finsktalande äldre. Vi diskuterar också hur minoriteterna ska 
bli mer synliga i majoritetssamhället. Det finns också ett stort intresse för finsk 
förskola. I dag har vi Sverigefinska förskolan i kommunen med ca 45 platser. 

Hur går det att arbeta med både finska och romska föreningar?
Det har fungerat bra. romer och sverigefinnar svetsas samman på ett naturligt 
sätt, eftersom vi arbetar mot samma mål. De romska representanterna menar 
att de blir starkare tillsammans med sverigefinnar, eftersom dessa har en star-
kare ställning i samhället.

Vilka är de svåraste frågorna?
En av de svåra frågorna är äldrevården – att se till att alla finsktalande äldre 
får en värdig vård. Jag tycker att det är svårare än barnomsorgen, eftersom 
det är svårare att nå alla, särskilt de som är så gamla att de snart behöver 
vården. Vi ska börja arbeta med ett projekt som heter ”Hälsa på!” och som 
riktar sig till de äldre som inte är så aktiva och som inte är med i någon 

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Kerstin Riese, kommunika
tionsstrateg, Konkurrensverket:
Den innebär ökat fokus på 
klarspråk inom hela organisa-
tionen. Vi har just upphandlat 
en språkkonsult som ska bistå 
med utbildning, coachning, 
granskning och utveckling av 
en språkpolicy.

Elisabeth Linder, 
informatör, Energimyndigheten:
”Den ger en tyngd åt vårt 
klarspråksarbete, och gör att  
det blir enklare att motivera 
behovet av ett klart och 
genomtänkt språk, liksom 
interna utbildningar i klar-
språk.”

”

”
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förening. Projektet går ut på att 
man stadsdel för stadsdel knackar 
dörr hos personer som är 65 år 
och äldre och erbjuder informa-
tion om äldrevård och annat som 
de har behov av. Eftersom vi vet 
i vilka stadsdelar det bor många 
sverigefinnar kan vi rikta in oss på 
de områdena.

Du har också kartlagt de  
anställdas kunskaper i finska?
Ja, jag har gjort en kartläggning 
som visade att vi har finsktalande på varje kontor i kommunen, totalt 60 perso-
ner för närvarande. För att hitta dem utgick jag delvis från den information jag 
fick direkt från personalen, men jag använde också lite mer ovanliga metoder. 
Bland annat satte jag mig i receptionen med en finsk flagga för att skapa ett 
intresse för och sprida information om kartläggningen och om vårt arbete.

Hur ska de finsktalande i kommunen arbeta?
Först och främst ska vi ta reda på vilka områden de arbetar med i dag och vad 
de behöver för att åta sig den nya uppgiften att svara på allmänhetens frågor 
på finska. Inte alla av dem är vana att använda sin finska i arbetet och en del 
behöver putsa på språket och repetera terminologi. Vi ska ordna internutbild-
ningar för dem.

Har du märkt något resultat av ditt arbete?
Ja, det har jag! Numera står det alltid en finsk flagga i receptionen och jag 
tycker att man hör att det talas finska högt och öppet i stadshuset på ett annat 
sätt än det gjordes tidigare. Språket har uppmärksammats och synliggjorts. 

Anneli Clevenrot,  
kommunikatör,  
Södertälje kommun:
”Numera talas det  
finska högt och öppet  
i stadshuset.”
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Svenskt teckenspråk: Annika Heidlund, 
Teckenspråksforum, Göteborg

Vad är Teckenspråksforum?
Teckenspråksforum är ett medborgarkontor som ger samhällsinformation till 
teckenspråkiga personer i Göteborgs kommun. 

Vilka frågor arbetar ni med?
De flesta som vänder sig till kontoret är ofta lite äldre personer, över 55 år, 
som behöver hjälp med att läsa texter på svenska. Brev från banker är till 
exempel ofta svåra att tyda – är det ett personligt brev riktat till den enskilde 
eller handlar det om reklam? Ibland vill besökaren bara få bekräftat att man 
tolkat ett myndighetsbrev rätt. Språkfrågan står i fokus för det mesta. Många 
hörande förstår inte att personer med teckenspråk som förstaspråk har svenska 
som andraspråk. Därför förstår de inte heller alltid vitsen med att översätta till 
teckenspråk – de har ju ögon att se med! Men teckenspråkiga kan stöta på 
samma svårigheter med att läsa texter på svenska som vem som helst som har 
svenska som andraspråk. Särskilt äldre personer som levt i en miljö där de 
kanske inte så ofta kommer i kontakt med olika sorters texter. 

Behövs det mer samhällsinformation på teckenspråk?
Allt kan inte vara översatt till teckenspråk naturligtvis, men det skulle behövas 
mycket mer än i dag. Samtidigt är den information som översätts inte alltid 
bra. Information riktad till teckenspråkiga är sällan fördjupad och detaljerad, 
utan man nöjer sig för det mesta med att hålla sig på en övergripande nivå, 
vilket gör informationen ytlig. 

Ett annat problem är att teckenspråkig information ofta handlar om funk-
tionshinder och liknande frågor. Teckenspråkiga personer är inte nödvändigt-
vis intresserade av att läsa om handikappfrågor, de tillhör ju först och främst 
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en språkgrupp och när de letar information på nätet söker de information i 
precis lika varierande frågor som hörande.

Vilka utmaningar väntar i framtiden för Teckenspråksforum? 
Vi hoppas kunna satsa mer på informationskampanjer riktade till kommuner 
och myndigheter. Kunskapen om teckenspråkiga som språkgrupp, med sär-
skilda rättigheter, är inte alltid så stor.

Annika Heidlund och Petra Nilsson, informatörer på Teckenspråksforum, Göteborg:
”Hörande förstår inte alltid vitsen med att översätta till teckenspråk – de har ju ögon att se med!
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Tillgång till språk: Iren Horvatne, 
Malmö kommun

Iren Horvatne undervisar i den romska varieteten lovari. Hon undervisar barn i 
totalt nio skolor och under en vanlig dag besöker hon minst två skolor, men ofta 
fler. Den största delen av undervisningen är studiehandledning, det vill säga 
eleven får hjälp i andra ämnen på sitt språk – lovari.

Hur stort är intresset för modersmålsundervisning hos romska barn i Malmö?
Intresset är lågt överlag och det finns flera anledningar till det. Språket har låg 

Barn som deltar i moders
målsundervisning.

Iren Horvatne, moders
målslärare, Malmö: 
”Jag fungerar som en 
kulturell brygga.”
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status i majoritetssamhället, och det smittar av sig också på romer. Det är svårt 
att väcka intresse hos romska ungdomar, bland annat eftersom det finns så lite 
skönlitteratur på romska. Skriftspråket är inte särskilt utvecklat hos de flesta 
romska grupper, och då ser man kanske inte nyttan av att läsa modersmål. 
Sedan läggs modersmålsundervisningen ofta efter skoltid, vilket innebär långa 
dagar för barnen och obekväma arbetstider för lärarna.

Vilken nytta gör modersmålsundervisning och  
studiehandledning för den enskilda eleven?
Jag ser jättestor skillnad hos de barn som får modersmålsundervisning jämfört 
med dem som inte får det. Barnen får bättre självförtroende och de känner 
respekt och stolthet för sitt eget språk. De klarar skolarbetet bättre överlag. 
Ibland kan det vara ett enda ord de inte förstått i den vanliga undervisningen, 
men när de får det översatt till sitt eget språk klarnar plötsligt sammanhanget. 

ofta fungerar jag som en kulturell brygga. De romska barnen kan anförtro 
mig saker som de inte känner att de kan anförtro en svensk lärare. Barnen vet 
att jag förstår dem på ett annat sätt än en svensk lärare kan göra, eftersom jag 
känner till den romska kulturen.

Vad är bra med modersmålsundervisningen i Malmö  
och vad behöver förbättras?
Vi har en modersmålsenhet i kommunen som är väldigt bra. Det finns totalt 
176 modersmålslärare som undervisar i 42 språk. Enheten är ett stöd för oss 
– ett ställe dit vi kan vända oss. Men många saker skulle behöva förbättras. Vi 
behöver fler romska lärare och elevassistenter – inte bara modersmålslärare. 
Många barn får inte heller vare sig studiehandledning eller modersmålsunder-
visning för att det inte finns några lärare. Sedan behöver kommunen hitta nya 
sätt att nå ut till romska familjer med barn som har rätt till undervisning i sitt 
modersmål. I dag skickar man för det mesta bara ut blanketter som ska fyllas 
i. Men det är en kanal som inte alltid fungerar hos många romska familjer på 
grund av den svaga skriftkulturen. Man måste ta reda på mer om romsk kultur.
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Tillgång till språk: May olsson, 
Kronobergs läns landsting 

Varför började ni översätta webbtexter? 
Vi började med översättningarna 2003 då det fattades ett politiskt beslut om 
det, på initiativ av en förtroendevald. Myndigheten såg ett behov av informa-
tion på andra språk än svenska. Arbetet började i projektform med en avsatt 
budget men har nu blivit permanent. översättningar är ju inte en engångs-
insats – de måste hållas aktuella precis som andra texter vi publicerar. Nu 
avsätts nya pengar varje år så att vi ska kunna uppdatera, granska och lägga 
till nya texter.

Hur visste ni vilka texter ni skulle översätta?
Vi började med att skicka ut brev till alla verksamheter inom landstinget och 
frågade dem vilka behov de hade av översättningar till andra språk. Svaren 
varierade ganska mycket. Vårdcentralerna rapporterade att man mötte per-
soner från många olika språkgrupper medan sjukhusklinikerna rapporterade 
att man inte hade behov av texter på så många olika språk. Däremot behövde 
man översättningar av vissa specialtexter. utifrån denna information skapade 
vi ett baspaket med texter som vi trodde skulle vara särskilt intressanta för en 
bred allmänhet. Det blev ungefär tio olika texter som handlade om patienträt-
tigheter, information om olika sjukdomar och om vart man ska vända sig om 
man blir sjuk. Detta baspaket används fortfarande, men nu har vi lagt till lite 
mer information utöver bastexterna för en del språk. I dag finns det översätt-
ningar till 22 språk.

Hur valde ni ut vilka språk ni skulle översätta till?
Dels tittade vi på statistik från Statistiska centralbyrån, dels tog vi fasta på de 
svar vi fått från våra verksamheter inom landstinget. Men vi tittade också på 
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antalet tolkuppdrag som kommunen och lands-
tinget haft för att se vilka språk som det fanns 
efterfrågan på. Till en början valde vi ut fem 
språk, som sedan blev fler.

Har ni haft samråd med  
representanter för språken?
Nej, vi har inte haft något direkt samråd. Det 
är något vi skulle vilja bli bättre på. Däremot 
informerar vi regelbundet i klasserna i svenska 
för invandrare, där vi berättar om landstingets 
verksamhet. 

Räcker det att översätta från ett språk  
till ett annat – handlar det inte om kulturella 
skillnader också?
I högsta grad! Den kulturella aspekten måste 
översättarna tänka på. De ska översätta utifrån 
ett mottagarperspektiv och sätta sig in i läsarnas 
behov. Från vilket eller vilka samhällen kommer 
människor i den här språkgruppen? Vilka ter-
mer och begrepp kan behöva en tydligare för-
klaring? 

May Olsson, språkvårdare och informatör, 
Kronobergs läns landsting: 
”En persisk text lade sig spegelvänt.” 
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Vad är svårast med att jobba med texter på andra språk?
En svårighet är naturligtvis att man som svensk språkvårdare inte själv kan 
granska texterna, eftersom man inte behärskar språken i fråga. Man är gan-
ska utlämnad till översättaren. Vi har själva fått erfara att det är bra om flera 
läsare kan granska samma text och komma med synpunkter. Några av de 
första texterna på arabiska som vi hade ute på webben reagerade flera på, 
dels tolkar, dels enskilda arabisktalande personer. Språket var ålderdomligt 
tyckte de. Då fick vi låta en annan översättare göra om översättningen. Andra 
problem som har en mer teknisk dimension är att språk med andra alfabet 
än det svenska lätt lägger sig fel när de hanteras i webbverktygen. Det hände 
med en persisk text som lade sig spegelvänt och därmed blev oläsbar för per-
sisktalande. 

Hur ser planerna för framtiden ut?
Det finns en del saker vi vill bli bättre på. Bara för att vi har många språk på 
webben betyder det inte att vi når ut. Vi måste nå ut med informationen, inte 
bara till språkgrupperna själva utan även internt i myndigheten. Genom en 
intern enkät fick vi reda på att många medarbetare inte känner till att vi har 
webbtexter på andra språk. Så vi behöver bli bättre på att informera inom 
myndigheten också.

Samarbetar ni med andra myndigheter?
Vi har inlett ett samarbete med Kalmar läns landsting och Blekinge läns lands-
ting om att marknadsföra översättningarna tillsammans. Från början var tan-
ken att kunna använda oss av en del översatta bastexter gemensamt. Än så 
länge har det visat sig att verksamheterna är lite för olika i de tre landstingen 
för att vi ska kunna ha gemensamma översättningar. Däremot hoppas vi att 
webbplatsen www.1177.se, som företräder hela landet, så småningom kan ta 
över ansvaret för vissa av bastexterna som ska kunna användas av alla lands-
ting. Det skulle göra att de enskilda landstingen kunde koncentrera sig på de 
texter som har mer lokal anknytning.

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Maria Lindstedt, informatör, 
Lindesbergs kommun:
Språklagen har inneburit att vi 
har lyft språkfrågorna genom 
flera föreläsningar och kurser, 
främst för chefer, men även för 
en bredare grupp från olika 
förvaltningar. Vi har precis 
börjat med utbildningar för 
personal inom äldreomsorgen.  

Maria Sterner, kommunika
tionschef, Sollentuna kommun:
Lagen kan vara ett stöd i att 
utveckla ett mer begripligt språk 
och i att använda svenska 
termer.

”

”
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Är ni nöjda nu?
Nej, vi har mycket kvar att göra. Dels vill vi utveckla samrådet med språkgrup-
perna. Det vore exempelvis bra med en fokusgrupp som kunde ge respons på 
innehållet och språket i de översatta texterna. Dels måste vi bli ännu bättre 
på att skriva riktigt bra grundtexter på svenska. översättningarnas kvalitet 
speglar ofta grundtexternas kvalitet. Är grundtexterna inte bra så bli översätt-
ningarna ofta inte heller bra. 
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Tillgång till språk: olle Sylvén och 
Pierre Henhammar, Pensionsmyndigheten

Hur väljer ni ut de språk ni översätter era informationstexter till?
Eftersom vi är en nationell myndighet med allmänheten som målgrupp, har 
vi utgått från de språkgrupper som är störst i Sverige. Statistik från Statistiska 
centralbyrån har varit vår utgångspunkt.

Hur väljer ni vad som ska översättas?
Vi har valt texter som är allmänt hållna och som ger en överblick över pen-
sionssystemet, och vi har medvetet valt texter som kommer att vara giltiga 
under lång tid. På det sättet riskerar vi inte att texterna snabbt blir inaktuella. 
För närvarande har vi översatta texter till 13 språk.

Hur vet ni att de översatta texterna håller hög kvalitet?
Vi har använt oss av fokusgrupper för bland annat arabiska och finska. Grup-
perna får läsa de översatta texterna och komma med synpunkter. Ibland kom-
mer det fram ganska komplicerade problem i diskussionerna. I den arabiska 
gruppen hade man vid ett tillfälle synpunkter på det sätt som informationen 
presenterades – man tyckte att det var för många fakta staplade på varandra. 
I stället efterfrågade man ett berättande språk som en arabisktalande lättare 
skulle kunna ta till sig. Man påpekade också att en stor del av de arabisk-
talande faktiskt är analfabeter och måste nås av informationen på andra sätt.
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Pierre Henhammar, kommunikatör (till vänster) och Olle Sylvén,  
kommunikationsstrateg, Pensionsmyndigheten:
”Vi lägger ut de svenska grundtexterna jämte de översatta.”
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Är det svårt att hitta bra översättare?
Ja, det är inte alltid så lätt. Det räcker inte att de har språkkunskaperna – det 
krävs också kunskaper i ekonomi och pensioner för att översätta våra texter. 
Att ha kontroll över översättningarnas kvalitet är väl en av de stora utmaning-
arna. Vi kan ju för det mesta inte de språk vi låter översätta till, så det kan 
vara svårt att agera domare när det uppstår oenighet om en översättning. Men 
fokusgrupperna är till stor hjälp. Det var till exempel deras förslag att vi skulle 
lägga ut den svenska grundtexten jämte den översatta, så att man kan jämföra 
texterna när man läser. På det sättet kan man lära sig svenska termer samtidigt 
som man får informationen på sitt modersmål.

Vad är den vanligaste fallgropen i arbetet med flerspråkig information?
Jag tror att man ska akta sig för att vara överambitiös. Någonstans måste man 
dra gränsen för vad som ska översättas. om texterna blir för detaljerade, krä-
ver de också ständiga uppdateringar och det kan bli orimligt dyrt. Dessutom 
riskerar man att kanske glömma bort att göra de här uppdateringarna och då 
blir informationen felaktig. Det gäller att sätta ribban lagom högt.

Kommer ni att arbeta på det här sättet i framtiden också?
Vi har anlitat ett företag som kommer att göra cirka 500 djupintervjuer med 
våra språkgrupper för att ta reda på vilken kunskap man har om pensioner, 
vad man vill ha för information och hur man vill få den. Det kommer att ge oss 
information om vilken inriktning texterna bör ha framöver. Vi kommer också 
att arbeta för att bli bättre på att inkludera de nationella minoritetsspråken.

Vilka är förutsättningarna för ett bra flerspråkighetsarbete?
Ledningsstöd och en avsatt budget är några grundförutsättningar, och det har 
vi. utöver det behövs ett klart kundfokus och att texterna ska vara användbara. 
Det betyder att man måste ta reda på vilken information som verkligen behövs 
och vilken man kan ta bort. oavsett om texten är på svenska eller något annat 
språk, är det alltid lika viktigt att hålla informationen enkel och lättförståelig.

Vilken betydelse 
har språklagen för 
ert arbete?

Maja Blom, kommunikations
strateg, Örebro läns landsting:
Språklagen är viktig, eftersom 
vi är en offentlig myndighet 
som kommunicerar med 
medborgare, ofta i en för 
patienten utsatt situation där det 
kan vara livsviktigt med tydlig 
och klar information.

Gerd Sävenstedt, informa
tionschef, Piteå kommun:
Språklagen eller kanske mer 
medvetenheten om att använda 
klarspråk har lett till att vi haft 
utbildning om vad språklagen 
innebär, haft kurser i att skriva 
klarspråk och träffar där vi 
också tagit upp klarspråk ur 
olika aspekter.

”

”
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Läs mer om publicering av information på olika språk i Språkrådets skrift  
Vägledningen för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga 
webbplatser.

Rapporter från Språkrådet 5.

Vägledningen för  
flerspråkig information 
– praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser
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SVENSK SPrÅKPoLIT IK

De språkpolitiska målen
riksdagen beslutade år 2005 om en samlad svensk språkpolitik med fyra 
överordnade mål:

1. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. 

2. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. 

3. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. 

4. Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att 
utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket 
och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

offentliga organ ska ta hänsyn till de språkpolitiska målen i sin verksamhet 
och verka för att målen nås. Varje statlig och kommunal myndighet ska därför 
bedöma på vilket sätt man kan arbeta för att uppfylla målen. 

DEL 3 

Den språklag som 
trädde i kraft den 1 
juli 2009 bygger på 
de språkpolitiska mål 
som antogs 2005. 
Det övergripande 
syftet med lagen är 
att fastställa vilken 
ställning svenskan 
och andra språk har 
i Sverige och att 
värna om svenskan, 
den språkliga 
mångfalden och den 
enskildes tillgång till 
språk.
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Vägen till en språklag
Att svenska är huvudspråk i Sverige och samhällets gemensamma språk kan 
tyckas så självklart att det inte behöver fastställas i en lag. Svenskan som vardags-
språk är inte hotad i dag och svenskan är inte ett språk som riskerar att dö ut inom 
en överskådlig framtid. Däremot är svenskans ställning inte lika självklar längre 
inom alla samhällsområden. Detta har slagits fast i flera statliga utredningar.

Engelskans position har stärkts under de senaste decennierna, särskilt inom 
högre utbildning och forskning men även inom andra områden. I internationel-
la forskningsmiljöer kan det finnas goda skäl för svenska forskare att använda 
engelska eller något annat utländskt språk. I många multinationella företag är 
engelska koncernspråk. Men på sikt riskerar man att inte kunna uttrycka sig på 
svenska inom dessa områden, om man inte använder svenskan parallellt med 
engelskan och också skapar svenska termer jämsides med de engelska.

Vid sidan av svenskan och engelskan talas det många andra språk i Sve-
rige, och Sverige är i dag ett mångspråkigt samhälle. Sverige har egentligen 
alltid varit ett land med flera språk, exempelvis har samiska och finska talats 
här sedan urminnes tider, men synen på Sverige som ett mångspråkigt sam-
hälle har växt fram först under de senaste decennierna.

utifrån den förändrade språksituationen i Sverige växte behovet fram att 
reglera språkens ställning sinsemellan genom en språklag. I och med språk-
lagen får svenskan en särställning som huvudspråk. ur ett demokratiskt per-
spektiv är det viktigt att alla får tillgång till det gemensamma språket, svenskan, 
som ska kunna användas inom all offentlig verksamhet. Att språket ska vara 
vårdat, enkelt och begripligt för att kunna förstås av alla medborgare är också 
en grundförutsättning i en demokrati.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns bestämmelser om 
nationella minoriteters rätt att använda minoritetsspråk i myndigheter och dom-
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stolar, liksom offentliga organs ansvar gentemot de nationella minoriteterna. 
Dessa bestämmelser är mer detaljerade än de som anges i språklagen och 
grundar sig på de två konventionerna om skydd för minoriteter och minoritets-
språk som sverige skrivit under (se not på sidan 16).

enligt minoritetslagen har tre av de fem nationella minoritetsspråken – 
finska, meänkieli och samiska – starkare ställning än de övriga två. Dessa 
tre har en koppling till vissa geografiska områden i sverige, så kallade för-
valtningsområden. inom förvaltningsområdet för samiska har samisktalande 
särskilt starka rättigheter och detsamma gäller för finska och meänkieli inom 
deras respektive förvaltningsområden.

Jiddisch och romska är så kallade territoriellt obundna minoritetsspråk, vil-
ket betyder att de har funnits länge i sverige och anses vara en del av sveriges 
kulturarv. De kan dock inte knytas till särskilda geografiska områden i sverige. 
Därför har de ett mer allmänt formulerat skydd.

Myndigheter i förvaltningsområden har särskilda skyldigheter
inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska gäller, utöver 
det som står i språklagen, också de särskilda skyldigheter som följer av att 
enskilda enligt minoritetslagen har rätt att använda sitt språk vid kontakter med 
myndigheterna.

enskilda har inom förvaltningsområdena rätt att använda finska, samiska 
(alla samiska språk) och meänkieli i sina muntliga och skriftliga myndighets-
kontakter. statliga och kommunala myndigheter och domstolar, som hanterar 
ärenden inom dessa förvaltningsområden, ska alltså kunna bemöta dessa per-
soner på deras eget språk.

Finska, meänkieli och samiska kan användas i en förvaltningsrätt, tingsrätt, 
fastighetsdomstol, miljödomstol, sjörättsdomstol eller hyres- och arrendenämnd 
inom vissa av förvaltningskommunerna för respektive språk, eller om ärendet har 
anknytning till någon av de kommunerna.14 på Domstolsverkets webbplats kan 
man läsa mer om vilka bestämmelser som gäller (www.domstol.se).
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riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket 
och Diskrimineringsombudsmannen ska alltid kunna kontaktas skriftligen på 
finska och samiska även om de ligger utanför förvaltningsområdena. 

Minoritetslagen ger även rätt till förskoleplats i en verksamhet som bedrivs 
på finska, meänkieli eller samiska, liksom rätt till vård inom äldreomsorgen av 
personal som behärskar något av dessa språk. 

Även myndigheter utanför förvaltningsområdena har vissa skyldigheter 
Myndigheter som ligger utanför förvaltningsområdena har vissa skyldigheter 
som gäller för alla fem minoritetsspråken. Att informera minoriteterna om de-
ras rättigheter när det behövs är en sådan allmän skyldighet. Det kräver att 
offentliganställda känner till det som står i språklagen och minoritetslagen. 

Att särskilt främja barns användning av sitt minoritetsspråk är också en 
skyldighet som alla offentliga organ har. Det kan till exempel handla om att 
arbeta för att erbjuda förskoleplats på en förskola där personalen talar mino-
ritetsspråket. 

rätten till inflytande för minoriteterna i beslut som rör dem gäller även för 
myndigheter utanför förvaltningsområdena. 

Länsstyrelsen informerar om minoritetslagen
Mer information om minoritetslagen och om vilka skyldigheter statliga och 
kommunala myndigheter och andra offentliga organ har finns på www.lans-
styrelsen.se/stockholm. Länsstyrelsen i Stockholm har, tillsammans med Sam-
etinget, ansvaret att följa upp hur minoritetslagen tillämpas över hela landet. 
De kan också svara på allmänhetens och myndigheters frågor om lagen.

14 För att det ska vara möjligt att använda samiska krävs att målet eller ärendet har anknytning till kom-
munerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna. För att det ska vara möjligt att använda finska och  
meänkieli krävs att målet eller ärendet har anknytning till kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, 
Pajala eller övertorneå.
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orDLISTA

Allmänna (det allmänna) 
I denna publikation: Statliga och kommunala myndigheter och andra som be-
driver offentlig verksamhet.

Allmänspråk
Språkform som kan användas för de flesta ändamål, i motsats till olika fack-
språk. 

Bosatt
I denna publikation: En person som är folkbokförd i Sverige.

Datorstödd översättning
Datorstödd översättning görs med hjälp av datorprogram som ger översätt-
ningsförslag baserade på tidigare översättningar och termdatabaser.

Domskrivning
Formulerande av domar. 

Domslut
Det slutgiltiga ställningstagande som en dom utmynnar i, t.ex. ett straff.
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Förvaltningsområde
I denna publikation: Geografiskt område inom vilket personer som talar finska, 
meänkieli och samiska har särskilda rättigheter att använda sitt språk, enligt 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Google Translate
Googles gratistjänst på internet som automatiskt översätter texter och webb-
platser.

Justitieombudsmannen (JO)
Titel på riksdagens fyra ombudsmän. Jo kontrollerar att domstolar samt stat-
liga och kommunala myndigheter följer lagar och andra författningar. Klaga 
hos Jo kan var och en göra som anser sig själv eller någon annan ha blivit 
felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid en myn-
dighet inom den statliga eller kommunala sektorn.

Klarspråk
Ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Med vårdat språk menas att språket ska 
följa den officiella språkvårdens rekommendationer och 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.

Kärnområde
I denna publikation: Svenskan är förvaltningsspråk i Sverige och ska använ-
das i det allmännas kärnverksamheter, det s.k. kärnområdet. Kärnområdet 
omfattar allmänna handlingar av särskilt stor betydelse inom den offentliga 
verksamheten (domstolsförhandlingar, domar, protokoll, beslut, föreskrifter, 
verksamhetsberättelser etc.). 
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Meänkieli, tornedalsfinska
Den finska språkvarietet som talas i svenska Tornedalen och i Malmfälten. Den 
kallas också tornedalsfinska. 

Minoritetsspråk
Minoritetsspråk är ett språk som används av en språklig minoritet i ett samhälle 
där man talar flera språk. I Sverige avses med minoritetsspråk vanligen inhem-
ska språk, inte invandrares språk. 

Nationellt minoritetsspråk
Språk som är officiella minoritetsspråk i Sverige. Sedan 2000 har fem språk 
status som nationella minoritetsspråk, men de benämns ofta bara minoritets-
språk: finska, jiddisch, romska (romani chib), samiska och meänkieli (torne-
dalsfinska).

Ramlag
Lag som innehåller allmänt hållna regler, t.ex. principer och riktlinjer.

Revitalisering
I denna publikation: Aktiva åtgärder främst riktade till barn för att minoritets-
språken ska stärkas och fortleva.

Rikstermbanken
Internetbaserad databas för facktermer på svenska och andra språk. riksterm-
banken drivs av Terminologicentrum, TNC.

Romani chib, romska
Samlingsnamn för de olika romska språkvarieteterna.
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Samhällsbärande språk
I denna publikation: Ett språk som är samhällets gemensamma och som kan 
användas inom alla områden.

Språkbytesprocess
En språkbytesprocess innebär att minoriteten överger sitt eget språk och börjar 
tala majoritetsspråket i samhället. Språkbytesprocessen kan beskrivas som en 
process där ett språk stegvis förlorar funktioner, talare och uttrycksmedel och 
som så småningom kan leda till att ett språk dör ut.

Sverigefinne
Finskspråkig finländare bosatt i Sverige. 

Term 
ord och uttryck som används i en specifik betydelse inom ett fackområde.

Terminologi
En uppsättning termer.
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rEFErENSLITTErATur 
oCH WEBBPLATSEr

Tryckta källor
Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, prop. 2005/2006:2

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomför-
andet av handikappolitiken

Förvaltningslag (1986:223)

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Mål i mun – förslag till handlingsprogram för svenska språket, Sou 2002:27
 
Språk för alla – förslag till språklag (prop. 2008/09:153)

Språklag (2009:600)

Värna språken – förslag till språklag, Sou 2008:26
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Webbplatser
www.språkrådet.se

 » Språkpolitik och språklagar  
www.språkrådet.se/språkpolitik

 » Språkrådets ”Frågor och svar om språklagen”  
www.språkrådet.se/frågor-språklagen

 » Språkrådets uttolkning av språklagen  
www.språkrådet.se/uttolkning-språklagen

 » ”Din rätt att använda minoritetsspråk”  
www.språkrådet.se/rätt-till-minoritetsspråk 

 » ”onödig engelska eller engelska i onödan?”  
www.språkrådet.se/onödigengelska 

www.kammarkollegiet.se/tolkar-oeversaettare 
Kammarkollegiet auktoriserar tolkar och översättare. På webbplatsen finns  
listor över auktoriserade tolkar och översättare.

www.lagrummet.se 
En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. 

www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella- 
minoriteter 
Information om minoritetspolitiken. 

www.minoritet.se 
Webbplatsen för de nationella minoriteterna.
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www.regeringen.se/publikationer 
Propositioner, statliga utredningar och annat informationsmaterial kan laddas 
ner och beställas här.

www.rikstermbanken.se 
rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnes-
områden.

www.sametinget.se 
Information om Sametingets verksamhet, både myndigheten och det politiska 
organet.

www.svenskaspraket.se 
Samlad information om språkvård och språkvårdsorganisationer. 

www.tnc.se 
Terminologicentrum, TNC. Sveriges nationella centrum för terminologi och 
fackspråk.
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oM SPrÅKrÅDET

Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige. Vi arbetar särskilt med svenska n, 
minoritetsspråken och det svenska teckenspråket men följer även andra språk 
i Sverige. 

Språkrådet är en avdelning inom myndigheten Institutet för språk och folk-
minnen. Institutet har arkiv och forskningsavdelningar i uppsala, Lund, Göte-
borg och umeå. Språkrådet ligger i 
Stockholm.

På Språkrådet arbetar ett tjugotal 
språkvårdare. De flesta arbetar med 
svenska, men vi har också specialister 
på sverigefinska, romska och svenskt 
teckenspråk. 

Språkvårdarna svarar på frå-
gor om svenska, klarspråk, finska, 
romska och svenskt teckenspråk. 
Språkrådet svarar även på frågor om 
språklagen.
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Vad gör Språkrådet? 
Språkrådet

• följer upp språklagen och gör analyser av språksituationen i samhället

• ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda via telefon och 
e-post

• ger ut ordböcker, språkböcker och skrivregler

• erbjuder information på webbplatsen www.språkrådet.se

• stöder och inspirerar myndigheternas klarspråksarbete

• arrangerar konferenser och seminarier

• medverkar i konferenser och kurser

• bedriver språkforskning

• följer och medverkar till utvecklingen av språkteknologiska hjälpmedel 

• verkar för nordiskt och europeiskt språksamarbete.
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riktlinjerna kan beställas från:
Språkrådet 
Box 20057, 104 60 Stockholm 
sprakradet@sprakradet.se

Skriften finns även som pdf på
www.språkrådet.se.

Språklagen i praktiken 
– riktlinjer för tillämpning av språklagen

Rapporter från Språkrådet 4. Rapporter från Språkrådet 5.

Vägledningen för  
flerspråkig information 
– praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser

Språkrådets riktlinjer Språklagen i praktiken har som syfte att konkretisera 
språklagens innehåll och ge hjälp i att tolka lagens bestämmelser. 

De centrala paragraferna presenteras och exempel ges på hur man kan arbe-
ta för att tillämpa lagens bestämmelser. Varje avsnitt avslutas med en checklista 
med förslag på konkreta åtgärder.  

riktlinjerna vänder sig främst till statliga myndigheter, kommuner och lands-
ting, men kan även vara ett stöd och en källa till inspiration för organisationer 
och privata företag. 

Vilka skyldigheter har vi som statlig myndighet att använda ett 
enkelt språk? Och vad menas egentligen med enkelt? Betyder 
språklagen att vi måste slopa våra engelska tjänstetitlar? Vad 
kan vår kommun göra för att skydda och främja de nationella 
minoriteterna och det svenska teckenspråket?




