
Bra texter 
Bra mallinnehåll 
Bra mallarbete 

Anna Hass 
Språkkonsult, Expressiva 



2 

Vad vinner vi på att skriva enhetligt? 
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Viktiga resultat av ett mallarbete 

•  en rubrikstruktur 

•  fasta textstycken  

•  standardstycken att välja från  

•  instruktioner till skribenten 

•  hela texter som är kvalitetssäkrade goda exempel, 
gärna med kommentarer 

•  alla medarbetare känner att de har fått tycka till. 
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Gott textexempel med kommentarer 
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Arbetsprocessen 

•  arbetsgrupp med språkkonsult, sakkunniga, chef, jurist och informatör 

•  analys av läsarnas behov och enhetens arbete  

•  textbearbetning enligt klarspråksprinciperna 

•  jämförelse med andra inspektionsmyndigheter 

•  två arbetsmöten med sakkunniga 

•  avstämningar med juristen 
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Förankringen 

•  Utskick före, bjud in alla att lämna synpunkter (och delta?) 

•  Eventuellt: workshop där många får tycka till innan arbetet börjar 

•  Eventuellt: möjlighet att lämna synpunkter på grova skisser 

•  Presentation av resultatet, med argumenten för valen 

•  Tydliga instruktioner och hjälptexter 

•  Prövotid om 2–4 månader då alla uppmuntras lämna synpunkter 

•  Inplanerad revidering direkt efter prövotiden 
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Risker att motverka 

•  alla mallar ligger inte på rätt ställe 

•  vissa medarbetare använder inte mallarna 

•  vissa ändrar i mallarna 

•  det är svårt att välja rätt mall 

•  man förstår inte vad som ska ligga under vilken rubrik 

•  För mycket stoff i mallen – kan leda till att folk inte 
anpassar till situationen 

•  För lite stoff i mallen – folk klipper in gammalt stoff 
som inte passar 
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Bästa tipsen: 
•  Jobba inte med tomma mallar, jobba alltid med riktiga hela texter, 

gärna ett par tre representativa varianter. Deducera sedan ut mallen. 

•  Om ni ska bearbeta språket i en workshop, bryt gärna ut meningarna 
och gruppera dem utifrån problemtyp, till exempel långa meningar för 
sig, meningar utan aktörer för sig. Bearbeta dem en och en. Sätt sedan 
ihop dem igen till en bättre text. 

•  Ni måste prioritera mellan era målgrupper. Och ni bör prioritera att 
skriva för den som behöver allra tydligast och enklast text. Det 
kommer de andra också bli glada för. 

•  Analysera läsarnas hela flöde av texter som de får från er och andra 
myndigheter, och se till att de hänger ihop.  

•  Testa gärna 2–3 versioner av mallen på riktiga läsare.  
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Flera skribenter som samarbetar:  
•  Utse en redaktör som har kunskap, resurser och mandat att 

besluta om och ensa språk, struktur, form.  

•  När experterna har avlämnat får de i princip bara lämna 
återkoppling på fakta, då har ansvaret för språket gått över till 
redaktören.  

•  Skicka ut en tydlig beställning före skrivarbetet, helst med 
ett exempel på text, struktur och stil som ni har tänkt er, till 
exempel i form av en wordfil med kommentarer. Var tydlig 
med att de ska följa språklagen, alltså skriva enkelt.  

•  Tydliggör tidsplanen och processen innan. Förklara för alla 
vad språkgranskningen och redigeringen kan komma att 
innebära, så att de är beredda på den mängd ändringar som 
kan komma att göras. 

•  Ett bra arbetssätt är att alla ska skicka sin text i en första 
version när de känner sig halvfärdiga, för att få synpunkter i 
god tid innan de ska vara klara. 
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Mät resultatet av mallarbetet 

•  Be medarbetarna uppskatta hur många timmar per dag de lägger på 
att svara på frågor om dessa texter, på mejl och telefon. Gör sedan 
samma mätning igen nästa år. 
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Kvalitetssäkra orden 

•  ringa in de viktiga begreppen 

•  välj definitioner  

•  besluta vilka ord som ska och inte ska användas 

•  se till att alla känner till och följer ordlistorna 



Fall: 
miljöförvaltningen 
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Skrivandets tre faser 

analysera skriva 

bearbeta 
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Era typiska läsare 
•  xx 
•  De vill göra:  
•  Deras frågor:  
•  Ni vill att de ska göra:  

•  xx 
•  De vill göra:  
•  Deras frågor:  
•  Ni vill att de ska göra:  
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Viktigaste läsaren: företagaren 

•  Hur många har god svenska? 
•  Hur många läser och skriver mycket? 
•  Hur många är vana vid att läsa myndighetstexter? 
•  Hur många har en positiv inställning till myndigheter och lagar? 
•  Hur många förstår myndigheters organisation och ansvarsfördelning? 
 
Hur kan vi göra texten så effektiv som möjligt för dem alla? 
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Läsarnas frågor – kontrollrapporten  

Företagarna: vad måste vi göra? 
Inspektörerna: hur var det sist? 
Länsstyrelsen och rätten: är beslutet korrekt och lagligt? 
Journalisterna: var finns den snuskigaste restaurangstoryn? 
Medborgarna: vågar vi äta här? 
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Klarspråksåtgärder på flera nivåer 

•  tydligt tilltal till företaget = ni 

•  mer lättbegripligt ordval  

•  mer effektiv meningsbyggnad 

•  tydligare innehåll – konsekvenser och uppmaningar 

•  tydligare rubriker och förklarande inledningar 

•  mer lättbegripliga texter i databasen med lagstödsstycken 
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Tydliga samband 
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Low-tech 
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Tydligare syfte. Tilltal. 

Vi	  kontrollerar	  för	  a.	  minska	  riskerna	  	  
Miljöförvaltningen	  kontrollerar	  restauranger	  och	  andra	  livsmedelsföretag	  för	  a7	  
se	  8ll	  a7	  de	  följer	  lags89ningen,	  och	  för	  a7	  minska	  riskerna	  för	  konsumenterna.	  Vi	  
gör	  kontrollerna	  med	  stöd	  av	  11	  §	  livsmedelslagen	  (SFS	  2006:804)	  samt	  ar8kel	  1	  i	  
Europaparlamentets	  och	  rådets	  förordning	  (EG)	  nr	  882/2004	  av	  den	  29	  april	  2004	  
om	  offentlig	  kontroll	  för	  a7	  säkerställa	  kontrollen	  av	  e9erlevnaden	  av	  foder-‐	  och	  
livsmedelslags89ningen	  samt	  bestämmelserna	  om	  djurhälsa	  och	  djurskydd.	  	  

Du	  kan	  läsa	  lags89ningen,	  vägledningar	  och	  annan	  informa8on	  på	  
Livsmedelsverkets	  webbplats:	  www.slv.se	  	  

Du	  kan	  också	  läsa	  mer	  hos	  oss	  på	  miljöförvaltningen	  i	  Stockholms	  stad:	  	  
h7p://foretag.stockholm.se/livsmedel	  	  



Fall: Tillväxtverket 
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Instruktioner i röd text i en mall 
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Exempel på mallsida – low tech 





Skriva  
(och övertyga andra om att skriva) 

användbara texter 
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Vilka känslor vill du väcka? 

www.empa8cus.se	  
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rätt – fel  

   fint – fult  

   bra – dåligt  
    användbart 
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Rehabiliteringsåtgärder 
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än 
att vidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren 
ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren har inom ramen för den allmänna 
försäkringen en skyldighet att överväga alla de 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan 
genomföras inom eller i anslutning till arbetsgivarens 
verksamhet. Vilka åtgärder som sedan måste vidtas får 
bedömas från fall till fall med beaktande av flera faktorer, 
till exempel arbetsplatsens storlek och medarbetarens 
egen medverkan. Arbetsgivarens skyldigheter att vidta 
rehabiliteringsåtgärder är i och för sig inte begränsade 
till sådana åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen, 
utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i anslutning till den 
egna arbetsplatsen”.  
I detta ligger att det kan krävs att arbetsgivaren 
medverkar till till exempel arbetsprövning, arbetsträning 
eller omskolning utanför arbetsplatsen, detta under 
förutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma 
tillbaka till arbetsgivaren igen.  
 Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren 
skyldig att överväga flera olika möjligheter att söka 
hjälpa den sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det 
kan bli fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i 
arbetet, omplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade 
åtgärder som till exempel arbetsträning. Konsekvenserna 
av detta är att arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt 
ansvar om sådant övervägande inte skett. Undantag är 
om det redan från början framstår som uppenbart 
onödigt på grund av att det står klart för arbetsgivaren 
från början att medarbetaren ändå inte kan komma 
tillbaka till något arbete av betydelse hos arbetsgivaren. 
Vid denna bedömning bör även medarbetarens egen 
uppfattning om situationen beaktas. 
 Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra 
arbetsorganisation ansåg AD i en dom … 

Rehabiliteringsåtgärder 
Som arbetsgivare ska du göra det som behövs för att en 
sjuk eller arbetsskadad medarbetare ska kunna återgå i 
arbete hos dig.  
Gör det som kan göras hos er för att personen 
ska kunna komma tillbaka 
Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktad 
rehabilitering som kan genomföras i eller nära er 
verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får du 
bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek och 
medarbetarens egen medverkan.  
Du kan behöva medverka till arbetsträning eller 
omskolning även utanför arbetsplatsen, om syftet är att 
medarbetaren ska komma tillbaka och arbeta hos dig 
igen.  
Överväg flera olika möjligheter 
Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att 
hjälpa medarbetaren, till exempel om du ska 
- anpassa arbetsmiljön 
- ändra arbetet 
- omplacera personen 
- erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning.  
Men du behöver inte göra det om det redan från början 
är uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma 
tillbaka till något arbete av betydelse hos dig. Om du gör 
den bedömningen bör du också väga in medarbetarens 
egen uppfattning om situationen innan du beslutar dig 
för att inte erbjuda rehabilitering. 
Överväg att fördela om arbetsuppgifter 
Du har också viss skyldighet att ändra 
arbetsorganisationen om det behövs, till exempel genom 
att fördela om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller 
arbetsskadade medarbetaren kan få nya uppgifter. AD 
ansåg i en dom … 

Ge texten en användbar struktur 
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Gör fler mellanrubriker 
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En utgångspunkt är, enligt Tillväxtverkets sätt 
att se det, att det ska vara attraktivt att bedriva 
näringsverksamhet på en plats. Kommunerna 
måste vara delaktiga. Likaså politiken på lokal 
nivå. Tillväxtverket menar att om inte den 
politiska viljan finns blir det svårt. Kommunerna 
bör, utifrån ett tillväxtperspektiv prioritera och 
finansiera en viss grundläggande nivå vad avser 
service för företagen men även för medborgarna. 
Det måste finnas en strategi hos kommunerna 
när det gäller den här frågan. 

Tillväxtverket anser också att det måste finnas 
en långtgående samverkan och samhandling 
mellan det offentliga, privata och ideella på den 
lokala nivån när det gäller olika slag av 
servicelösningar. Det kanske till och med är så 
att kommunerna, tillsammans med företagen 
och den idéburna sektorn måste samfinansiera 
en viss del av servicen för att erhålla en viss 
grundläggande nivå av densamma. 

Vidare skulle det, såsom Tillväxtverket ser det, 
från den statliga nivån finnas en tydligare 
styrning när det gäller den regionala och natio- 
nella nivån att de i högre utsträckning än idag 
ska delta inom det här området. Inte minst när 
det gäller de aktörer på regional nivå som har ett 
tillväxtansvar men även myndigheter ---  

Kommunerna och den lokala politiken 
måste vara delaktiga. En utgångspunkt är, 
enligt Tillväxtverkets sätt att se det, att det ska 
vara attraktivt att bedriva näringsverksamhet 
på en plats. Likaså politiken på lokal nivå. 
Tillväxt- verket menar att om inte den 
politiska viljan finns blir det svårt. 
Kommunerna bör ... 

Det behövs samverkan lokalt mellan 
det offentliga, privata och ideella. Det 
kanske till och med är så att kommunerna, 
tillsammans med företagen och den idéburna 
sektorn måste samfinansiera en viss del av 
servicen för att erhålla en viss grundläggande 
nivå av densamma. 

Regionala och nationella aktörer 
behöver tydligare styrning. Tillväxtverket 
bedömer att det krävs, från den statliga nivån 
en tydligare styrning när det gäller den 
regionala och natio- nella nivån att de i högre 
utsträckning än idag ska delta inom det här 
området. Inte minst när det  
gäller de aktörer på regional  
nivå som har ett tillväxtansvar  
men även myndigheter ---  

Lyft fram slutsatserna så de syns 
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Ge texten en användbar synlig struktur 
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Glöm inte möjligheten att använda bilder 
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Bakgrund 
Målsättning 
Syfte 
Metod 
Genomförande 
Resultat 
A Basgruppens betydelse 
B Den enskilda upplevelsen 
C Förmågan att klara 
kunskapsprovet 
D Språkets betydelse 
E Klinisk praktik och handledning 
F Kommunikationsövningar 
Sammanfattning 
Kommentarer, reflektioner och 
slutsatser  
 

1 Sammanfattning  
2 Uppdrag och genomförande   
2.1 Uppdraget  
2.2 Samverkan  
2.3 Läsanvisning  
3 Inträffade händelser under 2006 av betydelse 
för svensk krisberedskap 
3.1 Samordnad information under fågelinfluensan 
3.2 Evakueringen av svenskar från Libanon 
3.3 Polonium 210 på flygplan som landar i Sverige 
3.4 Höga flöden och vägraset på Europaväg 6  
3.5 Slutsatser för svensk krishantering  
4 Måluppfyllelse och genomförd verksamhet 
2006  
4.1 Verksamhetsområde Svåra påfrestningar  
4.1.1 Vidtagna åtgärder och redovisade effekter per 
samverkansområde  
4.1.2 KBM:s bedömning av satsningarnas effekt på 
samhällets krisberedskap 
4.2 Verksamhetsområde Civilt försvar  --- 
4.3 Måluppfyllnad per etappmål --- 
5 Ekonomisk redovisning av anslag 7:5 
Krisberedskap 2006 --- 
6 Behov på sikt för att åstadkomma god 
krishanterings- och försvarsförmåga  
6.1 Kvarstående behov under 2007 – 2008   
6.2 Identifierade behov inför nästa målperiod 2009 – 
2011  

Skriv innehållsrika mellanrubriker 
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Skriv sammanfattande rubriker 
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Skriv informativa mellanrubriker 

•  Låt rubriken innehålla styckets 3 viktigaste ord  
•  Lägg till 1 verb 
•  Mellanrubriken får gärna vara runt 7 ord lång 
•  Använd mottagarens ord hellre än era interna 
•  Se till att rubrikerna har rätt formatmarkering  
 
Undantagen tas bort den 1 juli 
Handelsbolagen blir fler i glesbygden 
Tillväxtverket har förbättrat sökfunktionen på webbplatsen 
 
 

Ge texten en användbar struktur 



Tack! 
anna.hass@expressiva.se 
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Använd verb! 

Inspektionerna är inriktade 
på hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs 
beträffande undersökning 
av arbetsförhållandena, 
bedömningar av risker samt 
åtgärder för att förebygga 
skador.  
 
Särskilt fokus kommer att 
ligga på det förebyggande 
arbetet vad gäller risk för 
olyckor och belastningsskador. 

Arbetsmiljöverket kommer att 
inspektera ert systematiska 
arbetsmiljöarbete.  
 
Vi kommer särskilt att be er 
beskriva hur ni undersöker och 
bedömer riskerna i arbetet. 
 
Vi kommer att fokusera på hur ni  
arbetar för att förebygga 
skador, framför allt olyckor och 
belastningsskador.  
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Låt det viktigaste verbet komma tidigt 
I tillsynsmeddelande den 14 juni 
2010 samt i inspektionsmeddelande 
den 15 november 2010 och den 12 
oktober 2011 ställde Arbetsmiljö-
verket krav mot er att undanröja 
vissa brister i arbetsmiljön. I 
skriftliga svar som kom in till 
Arbetsmiljöverket den 14 september 
2010 och den 12 februari 2011 samt 
vid uppföljande inspektioner hos er 
den 27 september 2011 och den 3 
maj 2012 har ni redogjort för de 
åtgärder ni vidtagit, samt planerar 
att genomföra. 
 
 

Arbetsmiljöverket har ställt 
krav på att ni ska undanröja vissa 
brister i arbetsmiljön. Ni fick kraven 
i ett tillsynsmeddelande den 14 juni 
2010 och två inspektions-
meddelanden den 15 november 
2010 och den 12 oktober 2011.  
Ni har beskrivit de åtgärder ni 
gjort och planerar att göra, i era 
skriftliga svar som kom till 
Arbetsmiljöverket den 14 september 
2010 och den 12 februari 2011, samt 
när vi var hos er igen på uppföljande 
inspektioner den 27 september 2011 
och den 3 maj 2012. 
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Vem ska göra vad – är det tydligt? 

•  Ni ska se till att alla arbetstagare i charkavdelningen 
använder hörselskydd, som är personligt anpassade. 

•  Vi vill att ni ska redovisa era rutiner. 

•  Brister ska bedömas om de är allvarliga eller inte. 

… ange ALLTID subjektet, aktören. 


