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Sammandrag 

Klarspråk handlar om att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Syftet med denna studie har 

varit att undersöka klarspråksarbetet i EU-texter riktade till allmänheten med utgångspunkt i 

huruvida de interna direktiven rekommenderar klarspråk och om de faktiska översättningarna 

skrivs på klarspråk. För att uppnå detta genomfördes en analys på direktiven i jämförelse med 

de svenska klarspråksriktlinjerna utgivna av Språkrådet. Därefter analyserade jag två EU-

texter med allmänheten som mottagare utifrån de aspekter som tas upp i 

klarspråksrekommendationerna. Som lyfts i metodavsnittet finns det flera svårigheter vid 

klarspråksundersökningar såsom en avsaknad av tydliga definitioner av så kallade 

byråkratiska och ålderdomliga ord och uttryck. Resultatet visar vidare att de interna direktiven 

rekommenderar klarspråk men att översättningarna i varierande grad följer dessa 

rekommendationer. Med andra ord har det klarspråksarbete som utförs av Europeiska 

kommissionen ännu inte slagit genom på bred front i praktiken.  

 

Nyckelord: klarspråk, Europeiska kommissionen, EU, allmänheten. 
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1 Inledning 

”Språket i all offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Så lyder 11§ i 

Språklag 2009:600 där språkbruket både till allmänheten och inom myndigheter lagstiftas. 

Detta språk, även kallat klarspråk, är en viktig del av demokratin samt en nödvändig 

förutsättning för allmänheten att få insyn i makthavarnas verksamhet och kunna ställa dem till 

svars om oegentligheter uppdagas. Sverige ingår dock sedan 1995 också i Europeiska 

unionen. För att alla stater ska vara likvärdiga i EU:s mångspråkiga område utförs ett 

omfattande översättningsarbete. Alla ska kunna lyssna på parlamentarikerna på sitt eget språk, 

och parlamentarikerna ska kunna prata på sitt språk. Alla ska kunna läsa EU:s lagar på sitt 

eget språk. Alla ska kunna skriva till EU och få svar på deras eget språk. Med detta arbete om 

att inte exkludera någon EU-medborgare på grund av språk borde medborgarna inte heller 

exkluderas på grund av att språket inte är vårdat, enkelt och begripligt. I dagsläget saknas 

dock undersökningar om klarspråk i EU-texter riktade till allmänheten. Därför vill denna 

undersökning börja fylla denna forskningslucka genom att undersöka om EU medvetet arbetar 

med klarspråk på ett jämförbart sätt som Sverige och om de svenska översättningstexterna 

lever upp till unionens klarspråksrekommendationer. Motsvarar de interna EU direktiven 

klarspråksmålen i Sverige? Följer de svenska EU-texterna klarspråksrekommendationerna?  

 

1.1 Syften och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att dels fastställa huruvida EU:s klarspråkrekommendationer 

motsvarar den svenska språklagens klarspråksmål, dels undersöka om svenska översättningar 

av Europeiska kommissionens information till allmänheten gällande det globala utbrottet av 

covid-19 följer klarspråksrekommendationerna. För att uppnå dessa syften ställer jag följande 

frågor till undersökningsmaterialet: 

• Är de interna direktiven från Europeiska kommissionen förenliga med klarspråksmålet 

som gäller för svenska myndigheter? 

• Följer översättningarna de klarspråksdirektiv som finns? 

 

I kapitel 2 som följer diskuteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter som klarspråk och 

tidigare forskning. I kapitel 3 presenteras undersökningens material och metod. I kapitel 4 

presenteras och analyseras klarspråksdirektiven från EU respektive Sverige varpå de jämförs i 

syfte att påvisa likheter och skillnader. I kapitel 5 analyseras EU-översättningarna utifrån de 

klarspråksdirektiv som fanns i kapitel 4. I kapitel 6 diskuteras resultaten varpå slutsatser dras.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel förklaras klarspråk som koncept samt varför det är relevant att analysera 

översatta texter ur detta perspektiv (avsnitt 2.1). Därefter, i 2.2, redovisas relevanta tidigare 

undersökningar om klarspråk.  

 

2.1 Klarspråk 

Språklag 2009:600 11§ säger att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt”. Denna tes utgör grunden för konceptet klarspråk. I Språkrådets rapport 4, 

Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämning av språklagen förklaras 11§ ytterligare. Att 

språket ska vara vårdat betyder att språket ska ”följa den officiella språkvårdens 

rekommendationer” (s. 7). Med enkelt menas att man ska undvika ”krånglig meningsstruktur, 

svårbegripliga ord, ålderdomliga uttryck, onödiga förkortningar och facktermer som inte 

förklaras” (s. 7). Det är jämförbart med Rikstermbankens förklaring av tydligt: ”motsatsen till 

onödigt komplicerat språk, till exempel komplicerad meningsbyggnad, ålderdomligt ordval 

och otydliga samband mellan meningarna” (Rikstermbanken, hämtad 2021-05-23). Begripligt 

syftar enligt rapporten på att språket ska vara anpassat till mottagaren i hänsyn till förståelse, 

det vill säga vilken information som ska finnas i texten, i vilken ordning den ska presenteras, 

hur styckeuppdelningen bör utformas, vilka ord som ska användas och vilka rubriker texten 

ska ha med flera. Rikstermbanken förklarar hur de avsedda mottagarna och begriplighet bör 

kopplas samman med att man ska göra en analys av vem som är mottagare och hur den 

förväntas använda texten.  

Språkrådets rapport hanterar också översättningar i viss mån. Det står att översatta EU-

texter inom den svenska förvaltningen också ska följa språklagens bestämmelser om 

klarspråk, även om källtexten kommer från en annan skrivkultur som inte har samma krav på 

klarspråk. Alltså borde Språklag 2009:600 11§ inkludera översättningar, och det inte borde 

vara orimligt att även inkludera översättningar till annan mottagare än den svenska 

förvaltningen.  

Även på EU-nivå finns klarspråk som idé och begrepp. Enligt publikationen Skriva 

Klarspråk av Europeiska kommissionen (2015) gör klarspråk texter mer slagkraftiga och 

lättbegripliga. Kommissionen skriver att klarspråkskrav gäller alla slags texter, till exempel 

rättsakter, protokoll, pressmeddelanden med mera. Dock framgår det också att de följande 

klarspråksrekommendationerna endast är tips och inte regler utan att översättaren eller 

skribenten ska ha textens syfte och mottagare i åtanke. Kommissionen har anordnat 
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konferenser om klarspråk vid minst tre tillfällen. 2011 anordnades konferensen Clear writing 

throughout Europe som en del av kommissionens klarspråkskampanj som lanserades 2009. 

2019 anordnades Clear writing for Europe och 2021 planeras Clear writing for Europe som en 

del av klarspråkskampanjen. 

I sin strategiska plan för 2020–2024 skriver Generaldirektoratet för översättning, den del 

av Europeiska kommissionen som ansvarar för översättning, att de kommer fortsätta sitt 

arbete med att öka medvetenheten kring klarspråk (Europeiska kommissionen 2020:5). På 

deras hemsida står det bland annat att deras ansvarsområden är att översätta exempelvis 

lagstiftning och brev till och från kommissionen, att hjälpa kommissionen att kommunicera 

med allmänheten och att ge råd i språkfrågor till kommissionens avdelningar (Europeiska 

kommissionen, hämtad 2021-05-23). Sett till Toury (2012) om undersökningen av normer, i 

den här uppsatsen klarspråksnormen, är en metod att se till utomtextuella källor såsom 

riktlinjer och uttalanden. Detta diskuteras vidare i kapitel 3.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare undersökningar om klarspråk till allmänheten och i EU finns av främst två slag. Den 

första gruppen undersöker texter riktade till allmänheten med svenska myndigheter som 

avsändare  (se Nord 2017 för en forskningsöversikt). Två undersökningar av klarspråk i 

myndighetstexter riktade till allmänheten är kandidatuppsatserna av Maoune (2017) och 

Niemi (2015). Både Niemi och Maoune använder sig av Svarta listan (2011) som är en 

handbok över byråkratiska ord att undvika såsom jämka och undergå. Båda undersökningarna 

kommer fram till att de undersökta svenska texterna följer klarspråksrekommendationerna i 

hög utsträckning men att samtliga brast i ett fåtal olika punkter. Jag har valt just dessa två 

uppsatser eftersom de i likhet med min undersökning fokuserar på texter med målgruppen 

allmänheten. De har också till skillnad från andra undersökningar en statlig avsändare som 

riktar sig till hela Sveriges befolkning och inte bara till de som bor i en kommun.  

Niemi (2015) undersökte en broschyr från Arbetsförmedlingen och en broschyr från 

Försäkringskassan genom att med Myndigheternas skrivregler (2014) som utgångspunkt 

bedöma om texten blev godkänd eller underkänd på de olika kriterierna. Ett problem som 

Niemi lyfter och som även gäller min undersökning är att det inte finns konkreta förslag på 

hur man avgör om en text fyller i de specifika kriterierna (Niemi 2015:7). Niemi använder 

ytterligare en metod, läsbarhetsindex (LIX), för att undersöka texternas läsbarhet. Resultatet 

är att Arbetsförmedlingen fick underkänt på principen om att vägleda läsaren som enligt 
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Niemi (2015:10) handlar om att ha tydliga rubriker och bara relevant information. 

Försäkringskassans broschyr underkändes vad gäller klarspråksprincipen om att använda ett 

aktivt språk eftersom den använder för många passiva former (2015:15).  

Maoune (2017) undersöker tre informationstexter, en från CSN, en från Försäkringskassan 

och en från Diskrimineringsombudsmannen. I undersökningen används Språkrådets 

klarspråkstest för beslut som Maoune modifierar genom att ta bort irrelevanta frågor eller 

frågor som inte kan besvaras på grund av bristande juridiska kunskaper (2017:11). Maoune 

använder i likhet med Niemi (2015) också LIX för att ta reda på genomsnittlig meningslängd 

och antal meningar (2017:11–12). Resultatet visar att Diskrimineringsombudsmannen inte 

använder direkt tilltal, saknar tydliga rubriker och har en inkonsekvent språklig form i 

punktuppställningar. CSN brister endast på en punkt: texten från denna myndighet saknar 

tydligt markerade stycken. Försäkringskassans text har för få underrubriker och en del stavfel 

(2017:30). De båda undersökningarnas liknande resultat visar på klarspråkets genomslag 

inom svenska myndigheters texter riktade till allmänheten.  

Undersökningar om EU och klarspråk är få och den mest omfattande undersökningen är 

Bendegards doktorsavhandling (2014). De artiklar som finns på ämnet är skrivna innan 2009 

och skrevs därmed i ett annat klarspråkslandskap då klarspråksprincipen ännu inte var 

lagstiftad. Trots detta anser jag att Eherenberg-Sundins (2000) artikel om EU-lagtexter och 

klarspråk ger en historisk överblick och sätter Bendegards resultat i en större kontext. 

Förutom Bendegards avhandling har jag enbart hittat uppsatser som jämför texter på svenska 

och andra EU-språk utifrån klarspråk såsom Ollars (2017) men då det inte är i linje med syftet 

i min undersökning har jag inte tagit med sådana undersökningar i min uppsats.  

Bendegards avhandling visade att det ansågs viktigt att ha en enhetlig och idiomatisk 

svenska och att det ofta var problem med textens begriplighet som fångades upp i 

korrekturläsningen (2014:152). I avhandlingens intervjudel kommer hon fram till att 

översättare tyckte att det viktigaste var att texterna var lagligt korrekta och jämförbara med 

andra språkversioner (2014:152). Synen på klarspråk tycktes vara annorlunda jämfört med 

den inhemska eftersom vikt lades på begriplighet genom den intertextuella enligheten samt på 

att den översatta texten ska vara idiomatisk. Vissa översättare ansåg att klarspråk hörde till 

originalförfattarens arbetsuppgifter och därmed inte var översättarnas ansvar (2014:167).  

Ehrenberg-Sundins artikel Internationellt klarspråksarbete – en grund för bättre EU-texter? 

(2000) diskuterar EU-lagtexter och klarspråk. Enligt artikeln började klarspråksarbetet inom 

EU officiellt redan 1998 med ett avtal om gemensamma riktlinjer som sa att rättsakterna ska 

vara ”klart, enkelt och exakt utformade” (2000:146). Genom att få juristerna som författar 
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lagarna att byta till klarspråk, en metod som redan användes i det nordiska klarspråksarbetet,  

tänkte man att klarspråket kommer att sprida sig till andra texttyper. En anledning till det är 

att många andra texter, till exempel beslut eller broschyrer till allmänheten, grundar sig i 

författningsspråket. Genom att tillämpa denna nordiska metod ville man motverka ett vanligt 

hinder i klarspråksarbetet, nämligen att cheferna och andra högt uppsatta inte tillåter 

förändring från det invanda.  

Som framgår av en del intervjuer i Bendegards undersökning anser vissa översättare att 

klarspråksarbetet borde ligga hos källförfattarna och inte hos översättarna. Ehrenberg-Sundins 

historiska överblick ger en möjlig insyn i varför översättarna ansåg att klarspråk var 

originalförfattarnas ansvarsområde i och med att klarspråksarbetet började hos juristerna som 

författade EU-texterna. Om man vill komma åt problemet med översättningar som inte följer 

klarspråksprinciperna borde det stå tydligt i policydokumenten och riktlinjerna att även 

översättarna förväntas bidra till klarspråksarbetet.  

Jag har inte kunnat hitta några studier som undersöker EU-texter riktade till allmänheten. 

Det finns alltså en forskningslucka om den sortens texter som denna undersökning ämnar 

påvisa och påbörja fylla. Trots det finns det som kan ses ovan undersökningar på liknande 

tema.  
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3 Material och metod 

I detta kapitel beskriver jag det material och den metod som använts i undersökningen.  

För att kunna genomföra undersökningen har jag utgått från ett policydokument, Råd om 

översättning och granskning av texter riktade till allmänheten, med Europeiska kommissionen 

som avsändare (Europeiska kommissionen 2009). Riktlinjerna i dokumentet handlar främst 

om att göra språket ledigare och mer lättförståeligt. Enligt dokumentet får översättare anpassa 

översättningen efter mottagarna och syfte, till exempel genom att bryta upp meningar och 

anpassa ordvalet. Bakgrunden till riktlinjerna är att språket till allmänheten måste vara såväl 

korrekt som lätt att ta till sig. De specifika råden förklaras i 4.2.  

Dokumentet innehåller namn på dem som utarbetat råden samt en förklaring av att det är 

gjort på uppdrag av Europeiska kommissionen och den svenska avdelningen på 

Generaldirektoratet för översättning. Råden har utarbetats av Ylva Engsner, Rickard Gimdal, 

Kristina Hedtjärn, Erika Jakobs-Meaudre, Magnus Olsson, Tarja Pajulampi, Johan Palenius-

Mansson och Gun Söderlund Merila under ledning av Maria Sandberg. Därmed anser jag att 

dokumentet är en trovärdig källa för kommissionens policy för svenska översättningar riktade 

till allmänheten.  

Som jämförelsematerial använde jag Myndigheternas skrivregler (Språkrådet 2014) från 

Institutet för språk och folkminnens hemsida (Institutet för språk och folkminnen, hämtad 

2021-05-23). Eftersom Språkrådet är ansvariga för språkvården i Sverige och skriver på deras 

hemsida att de arbetar med att främja klarspråk anser jag att deras råd är representativa för 

vad som gäller för klarspråk i Sverige (Språkrådet, hämtad 2021-05-23).  

Då Myndigheternas skrivregler hanterar mer än bara klarspråk har endast de delar som jag 

anser vara viktiga för att förstå hur man ska skriva klarspråk inkluderats. Dessa handlar om 

mottagaren (4.1.1), exempelvis tilltal, meningar (4.1.2), bland annat aktiv sats, ord (4.1.3) 

såsom byråkratiska ord och substantiveringar, överskådlighet (4.1.4), exempelvis rubriker, 

samt webben (4.1.5) om bland annat länkar.  

Dessa två texter, kommissionens dokument och Myndigheternas skrivregler, analyserades 

först var för sig varpå de jämfördes för att undersöka likheter och skillnader (se kapitel 4 för 

resultat). Hela policydokumentet från kommissionen analyserades medan jag enbart 

analyserade de delar ur Myndigheternas skrivregler som fanns med i kommissionens 

riktlinjer. Detta eftersom Myndigheternas skrivregler innehåller mycket mer än bara 

rekommendationer för klarspråk till skillnad från kommissionens råd som är mycket mer 

begränsade. Jag ville också ha jämförbara data för att kunna besvara den första 
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frågeställningen om huruvida de interna riktlinjerna på kommissionen är i linje med Sveriges 

klarspråksmål.  

För att besvara den andra frågeställningen valde jag ut två texter på Europeiska 

kommissionens hemsida med information till allmänheten om konsekvenser för EU-

medborgaren och EU-ländernas åtgärder med anledning av utbrottet av covid-19. 

Anledningen till att jag valde dessa texter är att de behandlar ett aktuellt ämne där mycket ny 

och viktig information snabbt måste ut till allmänheten. Eftersom läget förändras snabbt är det 

troligt att många svenska medborgare letar information själva och därmed behöver texter och 

information på klarspråk. 

De två texterna som har analyseras utifrån klarspråksmålen är hämtade från Europeiska 

kommissionens hemsida. Texterna är Gemensam strategi för reserestriktioner i EU, hädan 

efter text 1 och kan läsas i bilaga 1, och Vanliga frågor om avbokade övernattningar, hyrbilar 

och evenemang på grund av covid-19, hädan efter text 2 och kan läsas i bilaga 2. Bilaga 1 och 

2 är formaterade till Wordtexter och är den version som fanns på sidorna när texterna 

hämtades 2021-02-25. Vid eventuella förändringar i texten på hemsidan används den text som 

finns i bilaga 1 och 2.  

Både text 1 och text 2 ligger under kategorin Bo, jobba och resa i EU som har som 

beskrivning att det är ”Råd för EU-medborgare om att bo, arbeta, söka jobb och resa i EU, 

och om visum och invandring för medborgare från länder utanför EU” (Europeiska 

kommissionen hämtad 2021-05-23). Utifrån denna beskrivning kan man utläsa att 

informationen handlar om råd till allmänheten.  

De två texterna ligger därefter i olika kategorier i en länkstig, se figur 1 för text 1 och figur 

2 för text 2. Text 1 ligger i Bo, jobba och resa i EU> Coronaviruset- vad gör EU?> Resor 

under coronapandemin. Text 2 ligger i Bo, jobba och resa i EU> Konsumenträttigheter och 

klagomål> Tvistlösning> Nätverket av europeiska konsumentcentrum- ECC-nätverket. Båda 

texterna ligger alltså under informationen till allmänheten i Bo, jobba och resa i EU. Text 1 är 

en sammanfattning av EU-ländernas gemensamma strategi medan text 2 handlar om frågor 

och svar vid avbokningar och inställda evenemang och text 1 är en sammanfattning av EU-

ländernas gemensamma strategi.  
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Figur 1. Länkstig för text 1 

 
Figur 2. Länkstig för text 2 

Texterna har valts ut eftersom de behandlar samma ämne: konsekvenserna av det globala 

utbrottet av covid-19. De har också valts ut på grund av sina olikheter. Text 1 förklarar ett 

EU-beslut medan text 2 hanterar direkta frågor från allmänheten. Eftersom text 1 och text 2 

har olika utformning och innehåll hoppas jag att det ger en större inblick i klarspråk i 

översättningar riktade till allmänheten.  

Texterna ligger på Europeiska kommissionens hemsida och är därmed webbtexter. En 

fördel med webbtexter är att det är lätt att leda läsaren till mer information med hjälp av 

länkar.  

Text 1 består av 951 ord och innehåller fyra länkar och två nedladdningsbara dokument i 

slutet. Ett av dokumenten finns på svenska och det andra på engelska. Om en läsare följer alla 

fyra länkar slutar den upp på två sidor. Den ena sidan är på engelska och den andra på 

svenska. Text 2 består av 1645 ord och innehåller 17 länkar som totalt hänvisar vidare till 12 

sidor. 2 av dessa 12 sidor är engelska motsvarigheter till svenska länkade sidor. Av totalt 12 

länkar leder endast 5 direkt till svenska sidor varav en kräver att man väljer svenska som 

visningspråk. En av länkarna till de engelska sidorna leder till ett dokument där det är möjligt 

att välja den svenska versionen.  

Text 2 introduceras också med att den uppdateras allt eftersom situationen förändras och 

har en rubriköversikt där läsaren kan klicka på en rubrik och direkt tas till den delen av texten. 

Förutom rubrikerna och en kort introducerande text består hela text 2 av en punktlista. Varje 

underrubrik har mellan 3 och 7 punkter och de flesta punkterna består av flera meningar. Som 

kan ses ovan är text 2 694 ord längre än text 1. Detta är något som jag tar hänsyn till när jag 

utför min analys men trots det anser jag att texterna kan jämföras i och med deras liknande 

ämne till samma målgrupp. 

Jag analyserade text 1 och text 2 var för sig för att fastställa huruvida och hur väl de följer 

de klarspråksdirektiv som beskrivs och analyseras i kapitel 4. I kapitel 5 analyserar och 

diskuterar jag resultaten med exempel. Jag har valt att kvantifiera flera av resultaten för att 

göra det enklare att få en överblick och göra det lättare att jämföra de två texterna. Resultaten 

kvantifieras inte i de fall då kvantifieringen enligt mig inte bidrar med en bättre överblick 

eftersom resultatet är för homogent. 
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Urvalet av texter och policydokument gjordes även i hänsyn till Tourys (2012) förklaring 

om översättningsnormer och hur man undersöker dem. Denna undersökning fokuserar på idén 

om textuella källor och utomtextuella källor (översättning från Bendegard 2014). Textuella 

källor är exempelvis översättningarna medan utomtextuella källor till exempel är uttalanden 

från personer involverade i översättningsprocessen eller riktlinjer. De två texterna som 

undersöks i kapitel 5 är med störst sannolikhet översättningar, även om det inte finns någon 

information om vilket källspråk texterna har. Baserat på en rapport med översättningsstatistik 

från EU som säger att 4 614 sidor översattes från svenska 2020 jämfört med 75 327 sidor som 

översattes till svenska 2020 anser jag att det är ett rimligt antagande att de två texterna är 

översättningar. Därför representerar de två texterna i denna undersökning de textuella källorna 

för klarspråksnormer medan riktlinjerna representerar de utomtextuella.  

De båda textuella källorna finns tillgängliga på fler språk, bland annat engelska, franska, 

nederländska och bulgariska. Det finns inte någon tillgänglig information om de översättare 

som utfört översättningsuppgiften. Det saknas också information om när texterna senast 

uppdaterades eller när de publicerades men utifrån deras innehåll, konsekvenser av covid-19, 

är de daterade som tidigast slutet av 2019.   

Trots klarspråkskriteriet att undvika byråkratiska och ålderdomliga ord och uttryck finns 

det ingen definition på vad som utgör ett sådant ord eller uttryck. En metod som har används 

för att avgöra om ett ord eller uttryck är byråkratiskt och ålderdomligt är att kontrollera om 

ordet eller uttrycket finns med i Svarta listan. Tidigare undersökningar (Niemi 2015, Maoune 

2017) har använt den metoden. Jag använder dock inte Svarta listan (2011) i denna 

undersökning eftersom den är skapad för att ge förslag till ersättning av ord och fraser i 

författningsspråk. Därmed anser jag inte att listan ger en självklar inblick i vilka ord 

allmänheten inte kan förväntas kunna eftersom ord som näringsidkare och inkvarteringstjänst 

inte är inkluderade medan ord som fastställa och oskäligt föreslås som föredragna 

ersättningar. Jag har i denna undersökning i stället valt att använda Rikstermbanken, en 

termbank på ca 130 000 termer inom bland annat juridik som förvaltas av Språkrådet. 

Dessutom använder jag mig av en begreppslista över juridiska begrepp skapad av en 

privatperson, Staffan Malmgren, med juris kandidatexamen (Malmgren, hämtad 2021-05-23). 

Trots att begreppslistan inte är skapad av en myndighet eller annan officiell avsändare anser 

jag att den i den här undersökningen ger en inblick i vilka ord allmänheten kan behöva slå upp 

och som därmed inte är en del av allmänhetens språk.  

Jag har valt att ha ord och uttryck i samma kategori eftersom den enda skillnaden jag har 

gjort mellan ord och uttryck är att ett uttryck består av flera ord. De kan därför slås ihop till en 
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typ eftersom ett ord endast räknas som ett ord om det inte ingår i ett större uttryck. Ett 

exempel är det långa uttrycket inskränka den fria rörligheten som har räknats som ett ord– 

inskränka– och ett uttryck– den fria rörligheten. Se bilaga 3 och 4 för listor över vilka ord och 

uttryck som ingår i kategorin byråkratiska och ålderdomliga ord och uttryck samt fackord och 

fackuttryck.  

I denna undersökning använder jag mig inte av LIX som Niemis (2015) och Maounes 

(2017) eftersom jag anser att metoden inte kan ge ett rättvisande resultat. Niemi (2015) 

förklarar att LIX kan ge en missvisande bild eftersom en del av läsbarheten räknas ut genom 

att ett långt ord, det vill säga ett ord på fler 6 bokstäver, kategoriskt räknas som ett svårt ord. 

Exempelvis skulle facil klassificeras som lättbegripligt medan måttlig inte skulle göra det. I 

och med denna påtagliga missvisning har jag valt att inte använda LIX i denna undersökning.  
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4 Analys av klarspråksrekommendationerna 

I detta kapitel presenteras en analys och diskussion av två klarspråksrekommendationer. I 4.1 

presenteras de svenska klarspråksdirektiven från Språkrådet och i 4.2 presenteras direktiven 

från Europeiska kommissionen. I 4.3 presenteras en jämförande analys och diskussion av 

Språkrådets och kommissionens direktiv. Detta kapitel lägger också grunden för kapitel 5 där 

en analys av text 1 och text 2 presenteras.  

 

4.1 Svenska klarspråksdirektiv 

Följande beskrivning av svenska klarspråksrekommendationer kommer från Språkrådets 

Myndigheternas skrivregler (2014). Härnedan redovisas olika delar av 

klarspråksrekommendationerna: mottagaren (4.1.1), meningar (4.1.2), ord (4.1.3), 

överskådlighet (4.1.4) och webben (4.1.5).  

 

4.1.1 Mottagaren 

Enligt Myndigheternas skrivregler ska man anpassa texten efter den tilltänkta 

huvudmottagaren (2014:12). Dessa anpassningar ska göras med hänsyn till förkunskaper, 

språklig kompetens och behov av information. Man ska också skriva texten med syfte och 

mål i åtanke, det vill säga, vad läsaren ska veta, göra eller inte göra efter att ha läst texten, 

vilket kan påverka såväl disposition som hur mycket information som ska finnas med. 

Dispositionen kan se ut på olika sätt beroende på vad syftet med texten är men den ska vara 

logisk för mottagaren som ska kunna förstå hur texten är uppbyggd. Huvudprincipen för 

strukturering av texter kan till exempel vara olika teman, kronologi eller kontraster. Enligt 

rekommendationerna ska man heller aldrig skriva längre än nödvändigt. Utifrån mottagarens 

förmodade förkunskaper ska man stryka det som den redan känner till eller det som är 

irrelevant i sammanhanget. Vad gäller tilltal ska en myndighet med servicefunktion använda 

ett mindre formellt tilltal jämfört med en myndighet med kontrollfunktion. I de flesta fall 

rekommenderas att man använder direkt tilltal. Avsändarens namn måste framgå tydligt men 

kan efterhand bytas ut mot exempelvis pronomen för att inte upprepas i texten.  

 

4.1.2 Meningar 

Enligt ytterligare ett klarspråksdirektiv bör man skriva lättlästa meningar med huvudverb 

tidigt i meningen. Inte heller bör meningen vara för informationstung. Den strategi som 

rekommenderas är att man i stället delar upp meningen i flera. Ett annat sätt att skriva lättläst 
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är att sätta subjektet på rätt plats. En ålderdomlig ordföljd såsom i exempelvis ”vid prislappen 

ska finnas en varudeklaration” kan skrivas om med ett det mellan ska och finnas. Även verb 

kan påverka lättlästheten. Man bör därför använda aktiva eller en man-sats i stället för en 

passiv sats. Det gör också meningen mindre stel. Viktigt är dock att man alltid syftar på 

samma personer eller grupper i samma textavsnitt.  

 

4.1.3 Ord  

Eftersom myndighetsspråk inte sällan hänvisar till lagtexter och äldre texter som tenderar att 

använda ett ålderdomligt språk är det viktigt att se över stilen och hänvisningarna och försäkra 

sig om att de stämmer överens med klarspråksdirektivens mål. Om det används facktermer 

eller fackord bör dessa förklaras med hänsyn till mottagarna. Förkortningar ska också 

förklaras såvida de inte är de vanligaste såsom dvs., t.ex. och bl.a. Man bör dessutom använda 

korta prepositioner om det är möjligt. Angående och gällande kan exempelvis bytas ut mot 

om. Även skrytfenor, det vill säga onödiga förlängningar av ord, bör undvikas då de får texten 

att verka mer abstrakt och byråkratisk. Därutöver ska modeord, klyschor, svengelska och 

främmande ord och uttryck användas med försiktighet. Exempel på dessa är transparens, flow 

och robust. Något annat att ha i åtanke är att undvika nakna substantiv, det vill säga oböjda 

substantiv i singular utan bestämd form eller obestämd artikel, med undantag för fasta fraser 

såsom skriva kontrakt eller åka tåg. Ytterligare något att undvika enligt rekommendationerna 

är att substantivera verb i onödan. I stället för vara i behov av kan man skriva behöva.  

 

4.1.4 Överskådlighet 

Enligt Språkrådet är det viktigt i klarspråkssammanhang att läsarna snabbt ska kunna hitta det 

som de letar efter och som är relevant för dem. Man bör ge läshänvisningar i form av i bilaga 

1 eller avslutningsvis hellre än vagare hänvisningar såsom nedan eller som presenterats ovan. 

Ett annat sätt att göra texten mer överskådlig är att skriva informativa rubriker. Bra rubriker 

kan fungera som en sammanfattning av texten och ska berätta vad som händer i texten. 

Längre texter ska ha en sammanfattning i början som kan läsas självständigt från texten. Man 

kan också sammanfatta varje rubrik. Punktlistor kan användas för att framhäva information 

eller när korta meningar innehåller mycket information. Det är viktigt med en röd tråd i texten 

för att läsaren ska kunna följa resonemang och huvudtankarna. Den kan skapas genom tydliga 

sambandssignaler såsom också, däremot och för att. Man bör också sträva efter att samla all 

relevant information i samma stycke som också med fördel kan framhäva nyckelord.  
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4.1.5 Webben 

Enligt Myndigheternas skrivregler skummar vi webbtexter mer än andra texter samtidigt som 

det är svårare att få en överblick. Eftersom många läsare kommer till sidan direkt via en 

sökmotor är det viktigt att texten ska kunna stå för sig själv och sammanhanget vara tydligt. 

Nytt stycke ska markeras med blankrad och man ska skriva kort, rakt på sak och undvika 

onödig information. Rubrikerna bör sammanfatta texten och mellanrubriker ska användas för 

att hjälpa läsaren att få en överblick. Man ska även ta hänsyn till att rubriker ofta är kopplade 

till underadresser, menyer och länkstigar. Punktlistor kan underlätta läsning på nätet då de 

skapar en luftigare text. Nyckelord kan markeras med fetstil men kursivering bör undvikas då 

denna typ av formatering kan vara svår att läsa på en skärm. Länkar ska bara användas när de 

kan uppfylla läsarens förväntningar och behov. Länktexten ska vara tydlig och det ska vara 

lätt att förstå var länken tar läsaren.  

 

4.2 Europeiska kommissionens riktlinjer 

I detta avsnitt presenteras råden från Europeiska kommissionen. 4.2.1 handlar om texten 

utformning och 4.2.2 om tilltal och att lyfta fram aktörerna. 4.2.3 handlar om råd till 

översättarna på ordnivå. 

 

4.2.1 Organisera texten  

Kommissionens riktlinjer säger att rubrikerna är viktiga för att ge läsaren en snabb förståelse 

av texten. Rubrikerna kan se lite olika ut, såsom påståenden, uppmaningar eller frågor, och 

ska gärna vara korta och kärnfulla. Riktlinjerna förklarar också att rubriker med flera ord ofta 

ger en bättre bild av innehållet än ett enda ord. När man skriver för webben ska man tänka på 

att en läsare sällan läser en webbtext från början till slut utan oftare skummar texten för att 

hitta vad den letar efter. Därför är det extra viktigt att säkerställa att rubrikerna speglar 

innehållet och att man sätter det viktigaste ordet först.  

Även inne i löptexten är det viktigt att placera det viktigaste först för att fånga läsarens 

intresse. En text med tidigt placerat subjekt och predikat är också läsvänligare. Eftersom 

sökmotorer ger större vikt åt det som står först är det särskilt viktigt för webbtexter att ha det 

viktigaste placerat först.  
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Väldigt kort förklarar kommissionen att en taktik för att fånga läsarens intresse är att 

formulera om påståenden till frågor. Det styckar även upp längre och informationstunga 

meningar på ett naturligt sätt.  

Det förklaras också att en fördel med webbtexter är att de kan innehålla länkar men för att 

kunna utnyttja deras potential måste länkarna vara informativa och tydliga. Detta för att 

läsaren ska förstå vart länken leder. Man ska därför undvika länkar som klicka här eller gå till 

utan man kan länka andra, mer innehållstunga ord även om andra strategier tillämpades i 

källtexten. Om länken skulle öppna en PDF-fil ska detta göras tydligt så att läsaren kan välja 

om den vill öppna den eller inte.  

 

4.2.2 Vem handlar det om? 

Enligt riktlinjerna är direkt tilltal att föredra över man-satser eller passiva satser. Detta för att 

göra texten mindre byråkratisk och distanserad. Om en text riktar sig till fler än en person, om 

mottagaren exempelvis är en organisation, kan man använda ni eller en omskrivning, men 

eftersom det ändå bara är en person i taget som är läsare är även du godtagbart. Båda 

pronomen ska skrivas med liten bokstav för att inte skapa distans till läsaren eller försvåra 

läsningen. 

Kommissionen skriver också att man ska lyfta fram aktörerna i texten så att det framgår 

tydligt vem som gör vad. Därför bör översättare undvika passiva satser och satser med man. 

Om det inte skulle framgå vem aktören är i källtexten ska översättarna hellre skriva en aktiv 

sats med man än en passiv sats med en opersonlig konstruktion. Kommissionens direktiv 

poängterar dock att man ska syfta på samma personer. Om det tydligt framgår att det är 

Europeiska kommissionen som det handlar om kan man använda pronomenet vi för variation.  

 

4.2.3 Rätt ord på rätt sätt 

Enligt direktivet rekommenderas översättare alltid att ta hänsyn till vad läsaren behöver veta. 

Det är viktigt att inte underskatta läsarens intelligens men lika viktigt är det att inte överskatta 

läsarens kunskaper. Kommissionen ger exemplet om en resenär som undrar om medicin i 

handbagaget och förklarar att det inte spelar någon roll för resenären om reglerna står i ett 

direktiv eller en förordning. I stället ska översättaren förenkla till det allmänna regler eller 

bestämmelser även om det inte är en perfekt översättning. Detsamma gäller andra vedertagna 

ord och uttryck. Till exempel är det är bättre att skriva EU, som är vad allmänheten känner 

till, än att källtroget översätta Community till gemenskapen eller EG.  
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I texter till allmänheten rekommenderas man också undvika ord som kan uppfattas som 

byråkratiska eller ålderdomliga utan i stället använda enklare ord med samma betydelse. 

Exempel som ges är beakta som kan bytas ut mot ta hänsyn till, tillhandahålla som kan bytas 

ut mot ge och ett antal som kan skrivas om till några. Man ska också undvika EU-jargong 

och förklara den man använder även om det är ett tillägg som inte finns med i källtexten. För 

webbtexter är det ännu viktigare att undvika eller förklara jargongen eftersom de flesta läsare 

från allmänheten inte kommer att söka på jargongorden. 

Generellt ska man undvika substantiverade verb för att göra meningen mindre abstrakt och 

byråkratisk. Man ska till exempel hellre skriva föreslå än lägga fram ett förslag. Det kan dock 

ibland vara motiverat att substantivera om meningarna annars blir för långa, om man 

medvetet vill skilja på det abstrakta och allmänna eller för att kunna skriva könsneutralt.  

Det rekommenderas att man stryker skrytfenor då de får texten att verka mer abstrakt och 

byråkratisk. Dessutom råder kommissionen att man undviker långa prepositioner samt att man 

undvikerlånga konjunktioner som ofta är en rest av deras engelska eller franska 

motsvarigheter, exempelvis jämfört med från engelskans compared to istället för det kortare 

än.  

Förkortningar ska man också vara sparsam med och i stället kan man använda en kortform. 

Om man använder en förkortning, till exempel om man har ont om utrymme i en tabell, och 

läsaren inte kan förmodas veta vad förkortningen står för ska man första gången skriva ut hela 

uttrycket.  

Kommissionen förklarar att vissa ord, till exempel ambitiös och åtgärd, ofta överanvänds 

eller felöversätts i EU-texter. Kommissionen skriver att man inte alltid behöver undvika dessa 

ord men att det ofta finns andra ord som fungerar bättre och att ordet ibland kan strykas helt. 

Ett exempel på ord som felöversätts på svenska är Europa eftersom det ofta används 

synonymt med EU i källtexterna. Därför måste översättare fundera över om det är Europa 

eller EU som källtexten syftar på för att inte skriva missvisande texter. Ytterligare ett ord är 

medborgare som tillskillnad från sin engelska motsvarighet citizen eller franska citoyen 

enbart har en betydelse på svenska: person med medborgarskap i ett land. Om det inte är det 

som avses ska man därför undvika att översätta det engelska eller franska ordet till 

medborgare och i stället använda exempelvis invånare eller allmänheten där det är lämpligt.  

Eftersom svenska översättningar ska rikta sig till både rikssvenskar och finlandssvenskar 

ska man anpassa texten till båda grupperna för att undvika att någon känner sig exkluderad. 

Kommissionens råd är att bland annat skriva vardagliga belopp i både kronor och euro och att 
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lyfta fram Sverige eller Finland om de nämns i texten, exempelvis i en uppräkning av EU-

länder.  

 

4.3 Jämförelse av Europeiska kommissionens och Språkrådets rekommendationer 

I detta avsnitt jämförs de råd från Europeiska kommissionen och Språkrådet som presenterats 

i 4.1 och 4.2 ovan. Detta görs utifrån likheter och skillnader mellan de två utomtextuella 

källorna. 

Både kommissionens och Språkrådets rekommendationer hanterar anpassning till 

mottagare. Enligt kommissionen ska man inte underskatta läsarens intelligens samtidigt som 

man inte ska överskatta dennes förkunskaper. Samma tankegång återfinns hos Språkrådet som 

skriver att man ska anpassa texten efter läsarens förmodade förkunskaper, språklig kompetens 

och behov av information. En gemensam idé finns hos både Språkrådet och kommissionen 

om att skribenten bör fundera över vad läsaren behöver veta och få ut av texten vid val av 

textens innehåll. 

Såväl kommissionen som Språkrådet rekommenderar att använda direkt tilltal med vissa 

reservationer. Språkrådet riktar sig till flera myndigheter med olika funktioner där det ibland 

kan vara nödvändigt med ett formellare tilltal, exempelvis i ett brev från Kronofogden. Båda 

rekommendationerna säger att man kan använda ni i texter till exempelvis företag. Här skiljer 

sig dock Språkrådet och kommissionens rekommendationer då kommissionens råd säger att 

man ofta kan använda du eller en omskrivning till ditt företag medan Språkrådets säger att 

man bör använda ni. Även deras resonemang skiljer sig åt då Språkrådet resonerar att du bara 

används till enskilda personer och individer i en grupp medan kommissionen i stället 

motiverar användandet av du med att det ändå alltid bara är en person i taget som läser texten. 

De båda säger dock att man ska skriva pronomenet med liten bokstav.  

Båda gör också en poäng av att det ska vara tydligt för läsaren att veta vem som gör vad. 

Enligt Språkrådet ska myndighetens eller organisationens namn alltid framgå tydligt, men i 

stället för att upprepa namnet flera gånger får man byta ut det mot personliga pronomen. Även 

i kommissionens råd står det att man kan använda pronomen om det är tydligt vem det syftar 

på. Kommissionen skriver också att man ska lyfta fram aktören och undvika passiva satser i 

den mån det går. Olika metoder rangordnas där såväl kommissionen som Språkrådet föredrar 

en aktiv sats med utskriven aktör, därefter en aktiv man-sats och sist en passiv sats men där 

Språkrådet inte tycks ha samma starka preferens för en utskriven aktör. Även om råden är 

desamma skiljer sig motiveringen. Språkrådet motiverar användandet av passiva satser med 
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att det ibland är oväsentligt eller uppenbart vem som gör något eller att något sker 

automatiskt. Kommissionen å andra sidan resonerar utifrån ett översättarperspektiv att det inte 

alltid framgår i källtexten vem aktören är vilket gör en passiv konstruktion till den enda 

rimliga lösningen.  

Bägge uppsättningarna av rekommendationer framhåller att man bör placera det viktigaste 

först. Desamma gäller med att sätta huvudverb tidigt i meningen. I bägge fallen resonerar man 

utifrån läsvänlighet men kommissionen tar även upp sökmotorer och att de ser det som står 

först i meningen som det viktigaste. Både Språkrådet och kommissionen skriver också att 

texten blir mer lättläst om man varvar långa meningar med kortare där kommissionen lägger 

vikt på att tydligt sammanbinda de kortare meningarna. De två skiljer sig dock åt i att 

Språkrådet rekommenderar att använda en mindre ålderdomlig ordföljd genom att ändra 

ordföljden eller sätta in ett formellt subjekt. Det finns inte med kommissionens råd. De båda 

skriver också att man ska undvika informationstunga meningar men med olika lösningar. 

Språkrådet skriver att man ska stycka upp meningarna medan kommissionen föreslår att man 

kan göra om påståenden till frågor.  

Både kommissionens och Språkrådets direktiv inkluderar att välja korta prepositioner och 

ger liknande exempel. Kommissionen ger dock en förklaring till varför långa prepositioner 

används, det vill säga att de ofta förekommer i engelska eller franska källtexter, något som 

inte finns med i Språkrådets avsnitt. Därutöver rekommenderar kommissionen också att 

undvika långa konjunktioner. Bådas direktiv nämner däremot skrytfenor som något att 

undvika. De har också en liknande motivering. Enligt Språkrådet får sådana ord och 

konstruktioner texten att låta mer abstrakt och byråkratisk medan kommissionen förklarar att 

de ofta används för att göra texten mindre vardaglig. Båda rekommenderar också att man inte 

ska substantivera eftersom det gör texten onödigt abstrakt och opersonlig. Kommissionens råd 

är dock inte lika absoluta som Språkrådets då de även inkluderar vissa situationer där 

substantivering är acceptabelt, såsom att göra texten mindre pratig eller för att kunna skriva 

könsneutralt. Att skriva könsneutralt är också något som uppmuntras av Språkrådet.  

Båda tar även upp att man bör använda vardagliga ord med en likartad motivering. Bägges 

rekommendationer tar också upp jargong eller facktermer, kommissionen specifikt med EU-

koppling och Språkrådet mer generellt. Enligt Språkrådets råd är det viktigt att förklara 

fackord och termer första gången de används och eventuellt inkludera en ordlista. Även 

kommissionens råd inkluderar fackord, eller jargong, och betonar att man bör förklara dessa 

för läsaren även om en förklaring saknas i källtexten. Återigen inkluderar kommissionen 
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sökmotoraspekten och att en läsare från allmänheten knappast kommer att söka på facktermer, 

något som inte nämns i Språkrådets rekommendationer.  

Både kommissionens och Språkrådets rekommendationer inkluderar användandet av 

förkortningar och kortformer. Kommissionens råd lyder att man helst ska undvika 

förkortningar, förutom de vanligaste, och om man måste använda en förkortning ska man 

skriva ut den fullständiga benämningen eller uttrycket om läsaren inte kan förväntas redan 

veta vad förkortningen står för. Språkrådets rekommendationer säger detsamma men lägger 

till att man vid utländska förkortningar ska använda dem tillsammans med svenska namnet, 

till exempel Europeiska rymdorganet (ESA). Kommissionen rekommenderar i stället att man 

använder sig av kortformer.  

Angående rubriker har båda liknande råd men med vissa skillnader. De håller med 

varandra om att man ska skriva informativa och intresseväckande rubriker för att ge läsaren 

en överblick av texten. Därefter ger båda tips på hur man skriver bra rubriker. Språkrådet 

skriver att de gärna får innehålla verb medan kommissionen skriver att de ska vara korta och 

kärnfulla men att fler ord får in mer information. De båda skriver också om att läsare på 

webben ofta skummar texten och att man därför ska formulera rubrikerna så läsaren snabbt 

kan förstå vad den kopplade texten handlar om.  

Slutligen tar såväl Språkrådets som kommissionens råd upp hur man formulerar länkar. 

Länkarna ska vara informativa för att läsaren ska veta var den hamnar när den klickar på 

länken. Båda skriver att man ska undvika formuleringar som klicka här eller läs mer här. 

Språkrådet rekommenderar också att man ska lägga länkarna utanför texten, i slutet av sidan 

eller i marginalen om man har flera länkar på samma sida. Kommissionen nämner inget 

sådant men däremot ska man skriva i länken om det är en PDF som måste laddas ner, något 

som Språkrådets råd inte nämner.  
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5 Analys av text 1 och text 2 

I detta kapitel analyseras och diskuteras text 1 och text 2 utifrån kommissionen och 

Språkrådets rekommendationer. Den första delen, 5.1, är en analys och diskussion av text 1. 

Därefter följer en analys och diskussion av text 2. 

 

5.1 Text 1: Gemensam strategi för reserestriktioner i EU 

I avsnitten nedan analyseras och diskuteras huruvida text 1 följer klarspråksdirektiven utifrån 

tilltal (5.1.1), tydliga aktörer (5.1.2), textens utformning (5.1.3), vardagligt språk (5.1.4) och 

meningar (5.1.5) 

 

5.1.1 Tilltal 

I text 1 förekommer inget direkt tilltal. Det förekommer inte heller några man-satser och ett 

fåtal passiva satser. Strategin tycks snarare vara att skriva om och göra den tänkta läsaren till 

en abstrakt grupp. Detta sker 12 gånger och individen skrivs om till medlem i en grupp som 

syns i tabell 1 nedan. Tre gånger förekommer pronomenet de som syftar tillbaka på personer 

som omnämnts tidigare i meningen eller stycket: en gång på resenärer och två gånger på 

samma personer. Dessa har inte inkluderats.  

 

Tabell 1. Antal förekomster av ord som syftar på den tänkta läsaren i text 1 

Omskrivning  Antal förekomster 

Resenärer 6 

Personer som 3 

Människor 1 

EU-medborgare 1 

Dem som 1 

  

Totalt  12 

 

Som framgår av tabell 1 är resenärer det vanligast förekommande ordet som syftar på den 

tänkta läsaren eller den som ska ta del av informationen som förmedlas. Det förekommer sex 

gånger i formerna resenärer och resenärerna, exempelvis i meningarna ”Kartan ger också 

resenärer allmän information om risknivån på deras resmål. Länderna får också kräva att 

resenärerna lämnar in ett formulär med kontaktuppgifter, som ska uppfylla 
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dataskyddskraven och Resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt 

behov bör inte omfattas av kraven på karantän om de kommer från ett orange, rött eller grått 

område”. Fetstilen i exemplen ovan är inte min egen utan från texten.  

Näst vanligast är personer som specificeras med ett som, vilket förekommer tre gånger. De 

förekommer i ”Personer som ankommer från ett område som inte är grönt […]”, ”Personer 

som bor i gränsregioner” och ”Personer som reser från en sådant [mörkrött] område”. Alla 

benämner alltså individer som bor eller reser ifrån olika områden.  

Människor, EU-medborgare och De som förekommer alla en gång vardera. Människor i 

meningen ”Åtgärderna är förstås till för att skydda människors hälsa och väl[…]”, EU-

medborgare i ”EU-medborgarnas rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU är en av 

unionens största framgångar och en viktig motor för vår ekonomi.” och Dem som i ”Det är 

helt upp till länderna att besluta om åtgärder för dem som reser in från ett riskområde och om 

de ska kräva ett PCR- eller snabbtest”.  

Ett svåranalyserat element är listan på personer som bör undantas från åtgärderna. I listan 

finns flera kategorier som den tänka läsaren potentiellt kan grupperas in i. Det är bland annat 

Elever, studenter och praktikanter som dagspendlar, Patienter som reser av tvingande skäl 

och Transportarbetare eller transportleverantörer. Listan introduceras dock med meningen 

”Resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov bör inte omfattas 

av kraven på karantän om de kommer från ett orange, rött eller grått område:” (fetstil från 

originalet). Därför har jag inte klassat de olika punkterna i listan som separata potentiella 

tilltal utan som något som specificerar Resenärer på ett mer konkret sätt än den generella 

fetstilta förklaringen i citatet ovan.  

 

5.1.2 Tydliga aktörer 

Nästan hela texten följer klarspråkskriteriet att lyfta fram aktörerna eftersom även passiva 

verb ofta följs av en agent eller att det är uppenbart vem det syftar på, såsom i meningen 

”Diplomater, personal vid internationella organisationer och personer som bjudits in av 

internationella organisationer och vars fysiska närvaro krävs för att dessa organisationer ska 

fungera väl […]”. Även andra tillfällen där passiva verb används orsakar inte detta någon 

oklarhet i vem som är aktör, då på grund av verbets innebörd. Detta kan ses i meningen 

”Personer som bor i gränsregioner bör också undantas från vissa reserestriktioner” där det är 

uppenbart vem som undantas från vad. Allt detta kan man argumentera stämmer överens med 

klarspråkskriterierna eftersom syftet med att lyfta fram aktörerna är att undvika förvirring och 

oklarheter i vem som gör vad.  
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Tre gånger i texten finns det dock möjliga problematiska passiviseringar. Dessa är alla i 

listor, två i hur länderna ska avgöra om de bör inskränka på den fria rörligheten och den andra 

i hur kartan över coronaläget får sina färger. Fetstilen är från originalet. De tre meningarna 

lyder:  

Andel positiva tester: andelen positiva testresultat i procent av alla covid-19-tester som utförts den 

senaste veckan. 

Testfrekvens: antalet covid-19-tester per 100 000 invånare som utförts den senaste veckan. 

Grått – det saknas tillräckliga uppgifter eller har gjorts färre än 300 tester per 100 000 invånare. 

I dessa tre meningar är det inte utskrivet vem som utfört testerna. Det skulle dock kunna bero 

på att man utifrån kontexten kan förstå att det är tester som länderna utfört vilket kan vara i 

linje med översättarnas direktiv där står det att man inte ska underskatta läsarens intelligens.  

 

5.1.3 Textens utformning 

Text 1 innehåller en rubrik samt fem underrubriker som är numrerade 1–5. Rubriken lyder 

Gemensam strategi för reserestriktioner i EU och tycks överensstämma med målet att få 

läsaren att snabbt förstå vad texten handlar om. Den innehåller inga verb, till skillnad från vad  

Språkrådet rekommenderar, men den är koncis samtidigt som den innehåller flera ord vilket 

kommissionen uppmanar till. 

Underrubrik ett är 1. Gemensamma kriterier som inte heller innehåller ett verb. Den är 

dessutom ännu kortare än huvudrubriken. Visserligen sammanfattar den texten, de 

gemensamma kriterier som EU-länderna ska använda för att avgöra om de ska sätta in 

reserestriktioner, men med fler ord skulle den eventuellt kunna ge en ännu bättre överblick 

och sammanfattning.  

Den andra underrubriken är 2. En gemensam karta som är något längre men fortfarande 

saknar verb. Den sammanfattar bra texten under, hur den gemensamma coronakartan 

fungerar, men återigen skulle fler ord ge en bättre bild.  

Den tredje underrubriken, 3. En gemensam strategi för resenärer, innehåller fler ord och 

får därför in mer information som kan sammanfatta avsnittet. Precis som de två andra 

underrubrikerna saknas även här verb. Nästa underrubrik lyder 4. Striktare restriktioner för 

mörkröda områden”. Den är självförklarande men beroende av att man läst avsnitt två för att 

man ska förstå vad mörkröda områden innebär. Eftersom den fjärde underrubriken har fler ord 

får den också in mer information, men som alla andra saknar den fortfarande verb.  
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Den sista och femte underrubriken är 5. Tydlig och snabb information till allmänheten om 

restriktioner och är betydligt längre än till exempel den första. Som kan ses saknar såväl 

rubriken som underrubriker verb men underrubrikerna blir längre ju senare de kommer.  

Länkarna i texten är i linje med vad både kommissionen och Språkrådet rekommenderar. 

De är totalt fyra i texten och två i slutet av sidan. Två av länkarna i brödtexten har texten ”Re-

open EU” och leder till samma sida, den gemensamma smittspridningskartan. Meningarna de 

ingår i lyder ”Med hjälp av kartan och uppgifterna på Re-open EU […]” och ”Informationen 

kommer också att läggas ut på webbplatsen Re-open EU […]” som båda låter läsaren förstå 

vart länken leder.  

De andra två länkarna i brödtexten leder precis som Re-open EU till samma sida men de 

har någorlunda olika formuleringar. Den ena heter EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och 

ingår i meningen ”Länderna ska varje vecka skicka in sina uppgifter till EU:s 

smittskyddsmyndighet ECDC så att det finns utförliga och jämförbara data” medan den andra 

heter Europeiska smittskyddsmyndighetens och ingår i meningen ”Informationen kommer 

också att läggas ut på webbplatsen Re-open EU tillsammans med Europeiska 

smittskyddsmyndighetens karta”. ECDC är den officiella förkortningen för myndigheten och 

Europeiska smittskyddsmyndigheten tycks vara det vedertagna svenska namnet för 

myndigheten vars officiella svenska namn är Europeiskt centrum för förebyggande och 

kontroll av sjukdomar vilket skulle vara ett väldigt långt namn att länka. Visserligen förstår 

troligtvis en läsare vart varje länk leder, till ECDC:s hemsida, men det skulle kunna vara 

förvirrande att två länkar med olika länkade text leder till samma sida. Den andra länken 

verkar också som om den skulle leda till en karta, men det finns ingen karta direkt på 

hemsidan efter att man klickat på länken. Av de två länkarna som ligger utanför texten leder 

den ena till ett engelskt pressmeddelande om just vad texten har handlat om och den andra till 

EUR-Lex och kommissionens förslag som ligger till grund för texten.   

 

5.1.4 Vardagligt språk 

I tabell 2 nedan presenteras antal byråkratiska och ålderdomliga ord och uttryck och fackord 

och fackuttryck, antal skrytfenor, antal långa konjunktioner, antal långa prepositioner och 

antal förkortningar. Dessutom presenteras antal förekomster av specifika EU problematiska 

ord. Om ett ord eller uttryck förekommer flera gånger räknas alla som separata förekomster. 

Förkortningen EU med dess eventuella tillägg räknas inte in eftersom EU är det vedertagna 

namnet. Vissa ord, som åtgärd, räknas som ett byråkratiskt ord och som sin egen typ eftersom 

det är ett vanligt förekommande problematiskt ord inom EU-översättningar. Vissa 

https://reopen.europa.eu/sv
https://reopen.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
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substantiveringar räknas in i båda typerna. I bilaga 3 finns en lista på samtliga ord och uttryck 

med anledning till klassifikationen.  

 

Tabell 2. Typer av icke-vardagligt språk och antal förekomster i text 1 

Typ Antal 

Byråkratiska och ålderdomliga ord och 

uttryck samt fackord och fackuttryck 

42 

Skrytfenor 1 

Långa prepositioner 0 

Långa konjunktioner 1 

Substantiveringar 3 

Förkortningar 3 

Åtgärd 7 

Europa 1 

  

Totalt  58 

 

Typen byråkratiska och ålderdomliga ord och uttryck samt fackord och fackuttryck är väldigt 

bred. Detta då det är svårt att skilja på ett byråkratiskt ord och ett fackord eftersom de ofta går 

hand i hand. Varje ord eller uttryck har, som förklaras i kapitel 3, bara räknats till den ena 

typen, exempelvis har inskränkningar i den fria rörligheten delats upp och inskränkningar har 

räknats in i ord medan den fria rörligheten har räknats in i uttryck. Frasen i olika former, 

antingen inskränkningar i den fria rörligheten eller inskränka den fria rörligheten, 

förekommer 5 gånger i texten och har alla räknats individuellt i tabellen. Det är inte 

förvånande att uttrycken förekommer i en text som denna i och med att den fria rörligheten, 

här åsyftandes av personer, är en central del av EU. I det här exemplet påvisas också varför 

fackord och uttryck är i samma typ som byråkratiska och ålderdomliga ord och uttryck 

eftersom den fria rörligheten är såväl fackspråk inom EU men samtidigt är ett byråkratiskt 

uttryck.  

Andra ord och uttryck som inkluderats i tabellen är bland annat åtgärder, transparant, 

tvingande, diskriminerande och kritiska yrken. Visserligen finns inte kritiska yrken ordagrant 

med i begreppslistan över juridiska ord men uttrycket kritisk verksamhet finns med. Eftersom 

de båda syftar på samma företeelse har jag valt att räkna in kritiska yrken som ett byråkratiskt 

uttryck med grund i begreppslistan. Vissa ord och uttryck förekommer inte i den juridiska 
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begreppslistan men jag anser ändå att de inte tillhör det vardagliga språket. De flesta är verb, 

eftersom listan innehåller ytterst få verb, såsom tillämpa, utövar, transiterar, införa och 

beakta. Det sistnämnda finns med i kommissionens riktlinjer som ett ord man ofta kan byta ut 

mot ett mindre byråkratiskt verb. Något som inte är ett verb men som ändå är ett byråkratiskt 

och ålderdomligt uttryck är på grundval av som förekommer 2 gånger i texten.  

Det förekommer en skrytfena i texten. Det är ordet förhindra i meningen ”Det behövs en 

väl samordnad, förutsebar och transparent strategi för inskränkningar i den fria rörligheten i 

syfte att förhindra smittspridning, skydda folkets hälsa och upprätthålla den fria rörligheten 

inom EU under säkra förhållanden”. Användandet av skrytfenor går emot kommissionens och 

Språkrådets riktlinjer.  

Det finns inga långa prepositioner i texten men däremot finns det en lång konjunktion. Det 

är i meningen ”Det behövs en väl samordnad, förutsebar och transparent strategi för 

inskränkningar i den fria rörligheten i syfte att förhindra smittspridning, skydda folkets hälsa 

och upprätthålla den fria rörligheten inom EU under säkra förhållanden.” med uttrycket i syfte 

att. 

I texten förekommer också 3 substantiveringar. De är orden ankomsten som förekommer 

två gånger och avresan som förekommer en gång, något som både Språkrådet och 

kommissionen avråder från, även om kommissionens råd tillåter det för att korta ner texten. 

Båda dessa ord kan dock skrivas om till sina verbformer, att komma fram och att resa bort. 

Genom att göra om dem till substantiv ger det orden en mer byråkratisk klang vilket är varför 

de räknas in i såväl substantiveringar som byråkratiska och ålderdomliga ord.  

Förkortningar förekommer tre gånger i texten. Två av gångerna är det ECDC och den 

andra är det PCR. Första gången ECDC används står det efter den svenska förklaringen EU:s 

smittskyddsmyndighet i meningen ”Länderna ska varje vecka skicka in sina uppgifter till EU:s 

smittskyddsmyndighet ECDC […]” vilket är i linje med det såväl Språkrådet som 

kommissionen rekommenderar. Andra gången ECDC används är det ensamt i meningen ”På 

grundval av ländernas uppgifter ska ECDC ta fram en karta”. Visserligen är förkortningen 

förklarad vid detta andra tillfälle men den gemensamma åsikten är ändå att man ska undvika 

förkortningar om de inte är nödvändiga. Även om EU:s smittskyddsmyndighet inte är en 

kortform i självklar bemärkelse är det en kortform i jämförelse med det egentliga namnet: 

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Personnel 

Selection Office, 2021). Oavsett om det skulle vara en kortform eller inte rekommenderar 

såväl Språkrådet som kommissionen att man ska undvika förkortningar i den mån det går. I 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
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detta fall används förkortningen enbart två gånger och skulle då kunnat bytas ut mot en 

förklaring eller kortform. 

Förkortningen PCR står i meningen ”Det är helt upp till länderna att besluta om åtgärder 

för dem som reser in från ett riskområde och om de ska kräva ett PCR- eller snabbtest.” där 

kontexten gör att läsaren förstår att det är ett test för covid-19. Visserligen är det inte rimligt 

att anta att gemene man ska veta vad PCR står för men i kontexten av olika tester samt vad 

det kallas av 1177 Vårdguiden skulle det inte vara rimligt att benämna det som något annat. 

En läsare som ska resa från ett riskområde kan behöva veta vilket test de kommer behöva ta. 

Ordet åtgärd är flaggat i kommissionens riktlinjer som ett överanvänt ord. I texten finns 

ordet med sju gånger. Visserligen är rekommendationen inte att helt undvika ordet utan i 

stället ska man fundera över om ett annat ord kan vara bättre lämpat för situationen. Under 

den tredje underrubriken, 3. En gemensam strategi för resenärer, förekommer fyra av de sju 

gånger åtgärd används. De förekommer i meningarna ”Den här skillnaden beror på de olika 

åtgärder som gäller för resorna och som förklaras nedan.”, ”Det är helt upp till länderna att 

besluta om åtgärder för dem som reser in från ett riskområde och om de ska kräva ett PCR- 

eller snabbtest” och ”Åtgärderna får inte vara diskriminerande, vilket betyder att länderna ska 

tillämpa samma åtgärder på sina egna medborgare”. De olika åtgärderna handlar om 

restriktioner såsom att sitta i karantän eller isolera sig samt att göra ett covid-19-test. Åtgärd 

är inte det mest träffsäkra ordet i dessa meningar vilket också är varför kommissionen i viss 

mån avråder användandet av ordet. De resterande tre gångerna ordet används är det mer 

lämpligt eftersom det handlar om flera olika åtgärder med allt från att skapa en gemensam 

karta till att sprida information till allmänheten.  

Ett annat flaggat ord är Europa som ofta är en felöversättning i och med att det används 

synonymt med EU på flera källspråk, såsom engelska och franska, men inte på svenska. En 

gång i texten tycks denna felöversättning förekomma. Det är i meningen ”På grundval av 

ländernas uppgifter ska ECDC ta fram en karta som visar risknivåerna i de europeiska 

regionerna med hjälp av ett trafikljussystem […]” där europeiska regionerna mest troligast 

syftar på regioner i EU. Detta stärks av efterföljande mening ”Kartan omfattar också Island, 

Liechtenstein och Norge”. Dessa länder ligger alla i Europa och borde därför redan vara 

inkluderade i de europeiska regionerna.  
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5.1.5 Meningar 

Följande avsnitt behandlar text 1:s meningslängd och punktlistor. 

I figur 3 har inte meningar som är eller fungerar som rubriker inkluderats eftersom dessa 

konsekvent består av färre än 10 ord och inte tillför relevant data.   

 

Figur 3 Antal ord per mening i text 1. 

 

Som kan ses i figur 3 ovan finns det en variation i meningarnas längd. Störst andel av 

meningarna är under 15 ord långa, något som bland annat kan förklaras av punktlistor där 

vissa meningar är så korta som ett ord. Dessa har dock till skillnad från rubrikerna en större 

variation och finns representerade i flera staplar vilket är varför de har inkluderats i 

statistiken. Denna varierande meningslängd är något som följer såväl Språkrådets som 

kommissionens rekommendationer. 

Texten följer Språkrådets rekommendation om att göra om korta eller informationstunga 

meningar till punktlistor. När det står om vilka grupper resenärer som bör undantas från 

reserestriktionerna skrivs dessa inte som vanliga meningar utan som en punktlista. Detsamma 

gäller när de olika färgernas betydelse i trafikljussystemet på kartan över risknivåerna 

förklaras och när kriterierna för olika åtgärder förklaras. Utan dessa punktuppställningar 

skulle det, precis som Språkrådet varnar för, bli väldigt mycket information i samma mening 

eller flera väldigt korta meningar. De två sistnämnda listorna innehåller till exempel mycket 

siffror som lätt kan bli överväldigande för en läsare. Eftersom det är en webbtext följer det 

även att det gör texten lättare att läsa eftersom den blir luftigare. Vid ett tillfälle finns det dock 
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en punktlista som inte är lika rättfärdigad då den endast består av två punkter. Det handlar om 

vilka åtgärder länder kan ta till mot personer som reser från områden som inte är gröna. Inom 

punktlistan finns det även en konjunktion i och med att den första punken slutar med 

och/eller. Denna information skulle lika väl ha kunnat vara i en eller två vanliga meningar. 

 

5.2 Frågor och svar 

Detta kapitel redovisar analysen och diskussionen för text 2 utifrån klarspråksdirektiven som 

presenterades i kapitel 4. I 5.2.1 redovisas tilltal, i 5.2.2 tydliga aktörer, i 5.2.3 textens 

utformning, i 5.2.4 vardagligt språk och i 5.2.5 text 2:s meningar.  

 

5.2.1 Tilltal 

I tabellen nedan redogörs det för hur många av varje tilltalstyp som förekommer i texten. De 

har räknats in i fem olika kategorier. Med imperativ menas imperativ som riktas mot läsaren. 

Med man menas satser där man har satts ut som subjekt. Alla passiva satser har inte 

inkluderats här utan endast de där läsaren osynliggjorts. Med grupperingar menas att en grupp 

används på samma sätt som du skulle kunna användas eftersom läsaren ska räkna in sig i 

gruppen, men till skillnad från passiva satser är dessa aktiva.  

 

Tabell 3. Antal förekomster av tilltalstyperna du/ni, imperativ, man, passiv och gruppering i text 2 

Tilltalstyp Antal 

Du/ni 44 

Imperativ 13 

Man 8 

Passiv 2 

Gruppering 7 

  

Totalt 74 

 

Den vanligaste tilltalstypen är som kan ses ovan du- eller ni-tilltal. Det är i linje med både 

Språkrådets och kommissionens rekommendationer. Av den sortens direkta tilltal används ni 

bara en gång, i meningen ”Om du inte får tag i biljettförsäljaren eller evenemangsarrangören, 

eller om ni inte kan komma överens, kan du alltid kontakta det europeiska 

konsumentcentrumet i ditt land […]”. Ni syftar fortfarande på läsaren, men i en situation där 
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du inte hade varit grammatiskt korrekt eftersom en överenskommelse, eller brist på en, måste 

begås av flera parter. Som kan ses i tabell 3 förekommer det också andra typer av tilltal men 

det direkta tilltalet som tycks vara den övergripande strategin. Även den näst vanligaste 

tilltalstypen är också en form av direkt tilltal, nämligen imperativ. De förekommer i meningar 

som exempelvis ”Kontakta biljettförsäljaren eller evenemangsarrangören och försök att hitta 

en rimlig lösning (kontaktuppgifterna hittar du på webbplatsen där du köpte biljetten).” och 

som kan ses ofta i kombination med annat direkt tilltal.  

Även andra tilltal förekommer, men dessa är ovanliga i relation till det sammanlagda 

direkta tilltalet. De två passiva förekomsterna är efter varandra i samma långa mening: 

 

De frågor som besvaras på den här sidan gäller inte reservationer och evenemangsbokningar 

gjorda efter WHO:s deklaration om att covid-19 är en pandemi (11 mars 2020), eftersom 

pandemins konsekvenser för resor sedan dess inte kan anses vara oförutsebara eller oväntade för 

konsumenterna. 

 

De passiva är alltså inte i besvaras eftersom det där inte är läsaren där som osynliggörs 

utan i gjorda och kan anses. De andra passiviseringarna analyseras i avsnittet nedan om 

tydliga aktörer. I det här citatet är det alltså läsaren som vid två tillfällen osynliggörs 

genom att passivisera verben. Visserligen ger både Språkrådet och kommissionen 

exempel på när det kan vara rättfärdigat att använda passiva verb, som när något sker 

automatiskt eller det inte går att veta vem som gjort något, men inget av det tycks 

stämma in här. Det är tydligt att evenemangsbokningarna och reservationerna är gjorda 

av läsaren, vilket är anledningen till att den är på sidan och läser informationen. 

Desamma gäller om att konsekvenserna inte kan anses oförutsebara eller oväntade 

eftersom det är du som borde känna till konsekvenserna vid det laget.  

 

5.2.2 Tydliga aktörer 

Överlag har texten tydliga aktörer med 12 undantag där aktörerna är osynliga varav några 

diskuteras i detta avsnitt.  

Textens första mening lyder: ”Vi uppdaterar konsumentinformationen om avbokningar 

regelbundet allteftersom situationen ändras”. Enligt kommissionen får man använda vi när 

man pratar som kommissionen, men det ska vara tydligt vem det syftar på. Eftersom det är 

textens första mening är det inte lika rimligt att anta att läsaren ska veta vem vi syftar på som 

om det skulle komma senare i texten efter att det gjorts tydligt att det är kommissionen som är 
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textens avsändare. Å andra sidan är texten publicerad på kommissionens hemsida där det står 

Europeiska kommissionen högst upp på sidan bredvid en EU-flagga vilket gör att läsaren 

kanske kan antas förstå vem som är avsändare. Språkrådet skriver dock att eftersom många 

läsare på webben hittar sidor direkt från sökmotorer måste en sida kunna stå för sig själv och 

att sammanhanget ska vara tydligt. Återigen kan namnet och flaggan högst upp ge ett 

sammanhang även om det i en text för sig själv inte framgår vem vi syftar på.  

Meningen därefter lyder: ”Coronautbrottet har gjort det nödvändigt att begränsa icke 

nödvändiga resor till och inom EU.” där det inte framgår textuellt vem som begränsar resorna, 

bara varför och vart. Detta reder dock meningen därefter ut när den börjar med ”Många 

medlemsländer har därför infört smittskyddsstrategier och reserestriktioner […]” som 

förklarar vilka som begränsar och även hur.  

Andra exempel utan tydliga aktörer är meningarna ”De frågor som besvaras på den här 

sidan gäller inte reservationer och evenemangsbokningar gjorda efter WHO:s deklaration om 

att covid-19 är en pandemi (11 mars 2020) […]” och ”Dina rättigheter i fråga om paketresor 

beskrivs närmare i vår information om […]” där det återigen inte skrivs ut vem det är som 

besvarar frågorna eller skriver texten. I stället måste läsaren igen förstå det av domänen och 

namnet högst upp på sidan. Om texten skulle läsas på en annan hemsida skulle läsaren vid det 

här laget inte veta vem som besvarar frågorna. Först i meningen innan den första frågan ställs 

och besvaras får läsaren namnet på vem som ansvarar för informationen, då med kortformen 

kommissionen.  

Ett sista exempel är i meningen ”Om näringsidkaren är går med på det (de har 30 dagar på 

sig att svara) skickas klagomålet vidare till ett organ för alternativ tvistlösning.” där det 

saknas tydlig aktör som skickar klagomålet vidare. Det här skulle potentiellt kunna vara ett 

exempel på vad Språkrådet skriver om är en passiv form när något sker automatiskt eller på 

vad kommissionen skriver om när man inte vet vem som gör något i källtexten.  

 

5.2.3 Textens utformning 

Textens rubriker är i linje med vad Språkrådet och kommissionen rekommenderar. 

Huvudrubriken lyder Vanliga frågor om avbokade övernattningar, hyrbilar och evenemang 

på grund av covid-19 och är informativ och förklarar vad texten handlar om, dock utan verb. 

Desamma gäller med nästa nivå av rubriker, Inställda och ändrade resor, hyra bil och 

inställda evenemang som om något är mindre informativa än huvudrubriken.  

Frågorna på sidan fungerar dock som sina egna rubriker eftersom de ger läsaren en tydlig 

överblick av vad texten under kommer handla om. Texten innehåller sju sådana rubriker, 
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däribland Jag har köpt biljetter till ett evenemang som har ställts in. Har jag rätt att få 

pengarna tillbaka? och Var hittar jag information om avbokningsvillkoren för min bokning?. 

Det följer kommissionens råd om att formulera rubriker till frågor men inte om att hålla dem 

korta och kärnfulla. Desamma gäller om Språkrådets råd om att låta rubrikerna innehålla verb, 

vilket dessa frågor gör. De informerar om vad texten handlar om och är intresseväckande, 

något som både Språkrådet och kommissionen rekommenderar att rubriker gör.  

Texten innehåller 16 länkar som för det mesta är en del av brödtexten. Meningar som 

”Alternativt kan du försöka lösa tvisten utanför domstol med hjälp av alternativ 

tvistlösning[länk].” och ”Läs mer om vad som gäller i ditt land på myndigheternas eller 

konsumentorganisationernas webbplatser[länk].” är exempel på när länkarna är väl 

integrerade i texten. Två gånger länkar texten till ECC-nätverket inom parentes när det skulle 

vara mer i linje med råden att göra om förklaringen till ECC-nätverket, det europeiska 

konsumentcentrumet i ditt land, till en länk som leder till sidan. En gång förekommer också 

en länk med utformningen Läs mer i meningen ”Kommissionen samordnar EU-insatserna mot 

coronakrisen. Läs mer[länk]”. Det är en utformning som både Språkrådet och kommissionen 

rekommenderar att man undviker eftersom det inte är uppenbart vart länken leder och om 

läsaren vill klicka på den.  

Nästan hela texten är utformad som en punktlista med flera punkter under varje rubrik. De 

flesta punkter består av flera meningar men det förekommer också punkter som bara består av 

en mening. Enligt rekommendationerna från Språkrådet ska man göra om informationstunga 

meningar till punktlistor men i och med att hela texten är strukturerad som en punktlista 

innebär det att det inte får den effekten.  

 

5.2.4 Vardagligt språk 

Precis som i 5.1.4 så exkluderas även här vedertagna förkortningar som EU och WHO. Alla 

ord och uttryck i typen byråkratiska och ålderdomliga ord och uttryck och fackord och 

fackuttryck finns i bilaga 4.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Typer av icke vardagligt språk och antal förekomster i text 2 
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Typ Antal 

Byråkratiska och ålderdomliga ord och 

uttryck samt fackord och fackuttryck 

74 

Skrytfenor 7 

Långa prepositioner 0 

Långa konjunktioner 0 

Substantiveringar 0 

Förkortningar 3 

  

Totalt 84 

 

Text 2 innehåller många byråkratisk och ålderdomliga termer samt facktermer såsom 

näringsidkare som förekommer 7 gånger. Andra byråkratiska ord och uttryck som finns med 

är oskäliga avtalsvillkor, insolvent och göra upp i godo. Även ord som förordning och 

direktiv förekommer i text 2 samt specifika direktiv som alla ingår i kategorin om 

byråkratiska uttryck. Direktiv (EU) 2015/2302 förkommer en gång och direktiv 93/13/EEG 

förekommer 4 gånger. Det finns även icke vardagliga verb, såsom infört, tillhandahållas och 

tillämpar.  

Alla skrytfenor som förekommer i texten är i versioner av lagstiftning. Ett exempel är i 

”Det finns inga regler i EU:s konsumentlagstiftning om villkoren för och konsekvenserna av 

inställda idrotts- och kulturevenemang” där lagstiftning lika väl skulle kunna förkortas till 

lagar eller liknande. Desamma gäller i meningen ”Det kan finnas bestämmelser i nationell 

lagstiftning […]” där nationell lagstiftning är en skrytfena och förlängning när exempelvis 

nationella lagar skulle fungera lika väl och ge ett mindre byråkratiskt intryck.  

Det finns inga långa konjunktioner eller prepositioner i texten och inte heller finns det 

några substantiveringar. I texten förekommer däremot tre förkortningar bortsett från de 

vedertagna EU och WHO. Det är samma förkortning som förekommer flera gånger, ECC-

nätverket, och varje gång inom parentes som en länk. Det är alltid placerat efter en förklaring 

av förkortningen, det europeiska konsumentcentrumet i ditt land, som då också tycks fungera 

som det svenska namnet, trots att det snarare är en beskrivning. Precis som med förkortningar 

av Europeiska smittskyddsmyndigheten i 5.1.4 är förkortningen överflödig, vilket bland annat 

kan ses på att det alltid står i en parentes.  
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5.2.5 Meningar 

Eftersom rubrikerna och frågorna som fungerar som rubriker i text 2 så gott som alltid 

innehåller färre än 10 ord har dessa exkluderats från resultatet på samma grund som i 5.1.5. 

Desamma gäller fristående länkar men inte länkar som är integrerade i brödtexten. 

 

  

Figur 4 Antal ord per mening i text 2. 

 

Som kan ses i figur 4 ovan består de flesta meningar av färre än 15 ord. Men en kort mening 

är inte garanti på en lättläst mening. Ett exempel där ordval påverkat meningslängden 

samtidigt som det gör den mer svårläst är i meningen ”Tillämplig lag är normalt lagen i det 

land där inkvarteringstjänsten tillhandahålls”. I och med de långa och komplicerade orden 

görs meningen kortare samtidigt som den görs mer svårläst.  

Näst vanligast är meningar som är 15–20 ord långa. Tredje störst är stapeln för över 30 ord 

per mening med flera meningar som når upp till över 40 ord. Även dessa riktigt långa 

meningar är svårlästa, främst för att de innehåller bisatser och exempel. Ett exempel på en 

sådan lång mening är: 

 

Det kan finnas bestämmelser i nationell lagstiftning som säger att man som konsument inte 

behöver betala för tjänster som avbokas eller begränsas på grund av force majeure (t.ex. 

coronapandemin), men att man för den skull inte har rätt att kräva ersättning för merkostnader eller 

skador till följd av situationen. 
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Meningen är textens längsta och är 49 ord lång. Som kan ses i exemplet betyder inte 

heller en lång mening att den innehåller många korta och vardagliga ord, utan de 

byråkratiska och ålderdomliga orden som förra avsnittet, 5.2.4, handlade om återfinns i 

hela texten oavsett meningslängd. Några meningar återanvänds också nästan ord för ord 

i text 2. Jämför meningen ”Om näringsidkaren är [sic!] går med på det (de har 30 dagar 

på sig att svara) skickas klagomålet vidare till ett organ för alternativ tvistlösning.” med 

”Om näringsidkaren går med på det skickas klagomålet vidare till ett organ för 

alternativ tvistlösning”. Jämför också meningen ”Om hotellet ligger i ett annat land, kan 

du be det europeiska konsumentcentrumet i ditt land (ECC-nätverket) hjälpa dig och vid 

behov följa upp ditt ärende.” med ”Om hotellet ligger i ett annat land, kan du kontakta 

det europeiska konsumentcentrumet i ditt land (ECC-nätverket) där du får gratis 

rådgivning och hjälp”.  

Två gånger i texten används en ålderdomlig ordföljd som saknar ett formellt subjekt. Det 

är i meningarna ”Där ska normalt stå vad som gäller om du vill avboka din bokning.” och 

”Där ska också finnas kontaktuppgifter till ditt hotell”. Denna ordföljd är inte i linje med 

Språkrådets rekommendationer.  
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6 Diskussion och avslut  

Som framgår av kapitel 4 är de interna direktiven från Europeiska kommissionen väldigt lika 

de råd som Språkrådet ger i Myndigheternas skrivregler (2011). Trots att det finns små 

skillnader, såsom om man borde skriva du eller ni till en organisation eller huruvida 

substantiveringar i vissa fall är rättfärdigade, står inga råd i direkt kontrast till varandra. Man 

kan se att samma klarspråksmål som finns i Språkrådets rekommendationer återfinns i 

kommissionens råd. Om man dessutom tar hänsyn till att översättarna enligt riktlinjerna får 

anpassa texterna efter mottagare och syfte kan man utifrån Toury (2012) dra slutsatsen att de 

utomtextuella källorna visar på att en klarspråksnorm ingår i översättarnas ansvarsområde. 

Därmed menar jag att de interna direktiv som finns på den svenska avdelningen för 

översättning på Europeiska kommissionen och deras innebörd för klarspråksarbetet där är 

förenliga med de svenska klarspråksmål som redovisas av Språkrådet (2011). 

Resultaten av min analys av de faktiska översättningarna som redovisas i kapitel 5 

komplicerar dock denna bild. Eftersom text 1 och text 2 följer rekommendationerna i olika 

utsträckning visar detta på att en klarspråksnorm, som policydokumenten beskriver, inte är 

etablerad bland översättarna. Variationen i resultaten framgår av skillnaderna i tilltal mellan 

text 1 och text 2. Text 1 har visserligen få passiva satser men den saknar fortfarande det 

rekommenderade direkta tilltalet som är det vanligaste i text 2. Om en klarspråksnorm vore 

etablerad borde inte denna skillnad finnas eftersom det direkta tilltalet då skulle vara det 

självklara valet. Ett annat tecken på att normen inte är etablerad i praktiken är att vissa 

kriterier inte uppfylls till fullo av någon av texterna. Att använda ett vardagligt språk och att 

undvika byråkratiska ord och uttryck är ett sådant kriterium. Men man kan se tecken på en 

förändring mot mer klarspråk, eftersom det förekommer väldigt få skrytfenor och 

substantiveringar. Dessutom förekommer det inga långa prepositioner i någon av texterna och 

en lång konjunktion finns bara i text 1 där den förekommer enbart en gång. Förutom det 

vardagliga språket följer översättningarna de klarspråksriktlinjer som finns i hög utsträckning 

men det finns nästan alltid något som kan förbättras vilket liknar resultaten i tidigare 

forskning, se Maoune (2017) och Niemi (2015) i avsnitt 2.2.  

Min slutsats är att klarspråket ännu inte är en etablerad del av den svenska 

översättningsprocessen på kommissionen. Men trots att klarspråk fortfarande inte är en 

självklarhet finns det tecken på att klarspråksarbetet pågår. Det framgår av att de interna 

riktlinjerna råder översättarna att översätta till klarspråk och att översättningarna i varierande 

grad följer riktlinjerna. Samtidigt är klarspråksarbetet inte färdigt vilket kan ses i att de 
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byråkratiska inslagen i EU-språket fortfarande finns kvar, t.ex. vad gäller ordval. Kanske 

beror detta på översättarnas inställning som enligt Bendegard (2014:167) menar att 

klarspråksansvaret ligger hos källtextförfattarna. Eftersom jag inte genomförde intervjuer med 

översättarna är det dock enbart en spekulation. Då denna undersökning har utgått från ett litet 

material och inte har någon information om översättarnas inställning till klarspråk borde 

fortsatta undersökningar på ämnet undersöka fler översatta texter samt hur översättarna ställer 

sig till klarspråk och klarspråksarbete. På så vis skulle man kunna få en större inblick i hela 

processen och även större underlag för hur klarspråk används inom EU:s översatta texter 

riktade till allmänheten. Eftersom det ännu inte finns någon annan undersökning om klarspråk 

sådana texter är det viktigt att ämnet fortsätter undersökas, både ur ett språkvetenskapligt och 

ur ett demokratiskt perspektiv. Om allmänheten ska kunna ta del av EU:s verksamhet på sitt 

eget språk borde de även kunna förstå den information de hittar. 
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Bilaga 1 

Gemensam strategi för reserestriktioner i 

EU 

Den 13 oktober antog EU-länderna en rekommendation om en samordnad strategi för 

inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin. 

För att begränsa pandemin har EU-länderna vidtagit flera åtgärder som i vissa fall har 

påverkat människors rätt att röra sig fritt inom EU, bland annat krav på karantän eller 

virustester. 

Åtgärderna är förstås till för att skydda människors hälsa och väl, men har fått allvarliga 

konsekvenser för ekonomin och människors rättigheter. EU-medborgarnas rätt att fritt röra sig 

och uppehålla sig inom EU är en av unionens största framgångar och en viktig motor för vår 

ekonomi. 

Det behövs en väl samordnad, förutsebar och transparent strategi för inskränkningar i den fria 

rörligheten i syfte att förhindra smittspridning, skydda folkets hälsa och upprätthålla den fria 

rörligheten inom EU under säkra förhållanden. Det här är viktigt för de miljontals människor 

som behöver resa över gränserna varje dag, och helt avgörande för att få fart på ekonomin 

igen på ett säkert sätt. 

Enligt rekommendationen ska EU-länderna samordna sina åtgärder på fyra områden: 

1. Gemensamma kriterier 

EU-länderna ska beakta följande kriterier om de överväger att inskränka den fria rörligheten 

med anledning av coronapandemin: 

• Antal nya fall: antalet nyanmälda covid-19-fall per 100 000 invånare de senaste 14 

dagarna på regional nivå. 

• Andel positiva tester: andelen positiva testresultat i procent av alla covid-19-tester 

som utförts den senaste veckan. 

• Testfrekvens: antalet covid-19-tester per 100 000 invånare som utförts den senaste 

veckan. 

Länderna ska varje vecka skicka in sina uppgifter till EU:s smittskyddsmyndighet ECDC så 

att det finns utförliga och jämförbara data. 

2. En gemensam karta 

På grundval av ländernas uppgifter ska ECDC ta fram en karta som visar risknivåerna i de 

europeiska regionerna med hjälp av ett trafikljussystem med färgerna grönt, orange, rött, 

mörkrött och grått (om det saknas tillräcklig information). 

https://www.ecdc.europa.eu/en
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Kartan omfattar också Island, Liechtenstein och Norge. 

Det här betyder färgerna: 

• Grönt – färre än 25 nya fall per 100 000 invånare och högst 4 % positiva tester. 

• Orange – färre än 50 nya fall per 100 000 invånare och mer än 4 % positiva tester 

ELLER mellan 25 och 150 nya fall per 100 000 invånare men högst 4 % positiva 

tester. 

• Rött – över 50 nya fall per 100 000 invånare och mer än 4 % positiva tester ELLER 

över 150 nya fall per 100 000 invånare. 

• Mörkrött – över 500 nya fall per 100 000 invånare. 

• Grått – det saknas tillräckliga uppgifter eller har gjorts färre än 300 tester per 100 000 

invånare. 

Kartan ger också resenärer allmän information om risknivån på deras resmål. Med hjälp av 

kartan och uppgifterna på Re-open EU bör resenärerna därför kunna avgöra vilka regler som 

gäller för att resa till en annan region i EU. 

3. En gemensam strategi för resenärer 

Med tanke på det svåra smittläget till följd av mer smittsamma virusvarianter bör EU-

länderna starkt avråda från alla icke nödvändiga resor till och från ”mörkröda” områden och 

avråda från alla sådana resor till och från ”röda” områden. Den här skillnaden beror på de 

olika åtgärder som gäller för resorna och som förklaras nedan. 

På grundval av kartan kan EU-länderna besluta om de ska införa vissa restriktioner, till 

exempel karantän eller tester, för resenärer från andra områden. EU-länderna har enats om att 

inte införa några restriktioner för resenärer från ”gröna” regioner. 

Länder som anser det nödvändigt att inskränka den fria rörligheten kan kräva att personer som 

anländer från ett område som inte är grönt ska 

• sitta i karantän/isolera sig, och/eller 

• göra ett covid-19-test före eller efter ankomsten. 

Det är helt upp till länderna att besluta om åtgärder för dem som reser in från ett riskområde 

och om de ska kräva ett PCR- eller snabbtest. Länderna får också kräva att resenärerna lämnar 

in ett formulär med kontaktuppgifter, som ska uppfylla dataskyddskraven. 

Åtgärderna får inte vara diskriminerande, vilket betyder att länderna ska tillämpa samma 

åtgärder på sina egna medborgare. 

Resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov bör inte omfattas av 

kraven på karantän om de kommer från ett orange, rött eller grått område: 

• Arbetstagare eller egenföretagare som utövar kritiska yrken, bland annat 

sjukvårdspersonal, gränsarbetare, utstationerade arbetstagare och säsongsarbetare 

enligt riktlinjerna för fri rörlighet för arbetstagare under utbrottet av covid-19 

• Transportarbetare eller transporttjänstleverantörer, både de som kör gods som ska 

användas i landet och de som transiterar till andra länder 

https://reopen.europa.eu/sv
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• Patienter som reser av tvingande medicinska skäl 

• Elever, studenter och praktikanter som dagspendlar över gränsen 

• Personer som reser av tvingande familje- eller affärsskäl (bland annat 

familjemedlemmar som bor i olika länder och reser regelbundet) 

• Diplomater, personal vid internationella organisationer och personer som bjudits in av 

internationella organisationer och vars fysiska närvaro krävs för att dessa 

organisationer ska fungera väl, militär personal och poliser samt biståndsarbetare och 

civilskyddspersonal när de utför sina uppgifter 

• Transitpassagerare 

• Sjöfolk 

• Journalister på uppdrag 

Personer som bor i gränsregioner bör också undantas från vissa reserestriktioner. Om de 

behöver passera gränsen ofta, till exempel av familje- eller arbetsskäl, bör de inte tvingas till 

karantän, och testningsfrekvensen bör vara proportionerlig. Om smittläget på båda sidor om 

gränsen är likartat bör det inte ställas några krav på testning. 

4. Striktare restriktioner för mörkröda områden 

På grund av den särskilda risken i mörkröda områden bör alla EU-länder kräva att personer 

som reser från ett sådant område testar sig före avresan och isolerar sig vid ankomsten. 

Detta bör också gälla för nödvändiga resor, förutsatt att det inte påverkar syftet med deras resa 

på ett oproportionerligt sätt. Transportarbetare bör dock i princip undantas från kraven på 

testning och karantän/självisolering. 

5. Tydlig och snabb information till allmänheten om restriktioner 

Länderna ska informera kommissionen och övriga länder om eventuella nya inskränkningar i 

den fria rörligheten eller slopade reserestriktioner. Informationen kommer också att läggas ut 

på webbplatsen Re-open EU tillsammans med Europeiska smittskyddsmyndighetens karta. 

 

  

https://reopen.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en
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Bilaga 2 

Vanliga frågor om avbokade 

övernattningar, hyrbilar och evenemang på 

grund av covid-19 

Vi uppdaterar konsumentinformationen om avbokningar regelbundet allteftersom situationen 

ändras. 

Coronautbrottet har gjort det nödvändigt att begränsa icke nödvändiga resor till och inom EU. 

Många medlemsländer har därför infört smittskyddsstrategier och reserestriktioner med bland 

annat stängda gränser, inställda flyg och hälsokontroller som följd. Resultatet är att miljoner 

konsumenter inte får resa till de destinationer där de har bokat hotell eller annat boende. 

Många måste avboka eller ändra sin resa av säkerhets- och folkhälsoskäl. Dessutom har 

coronapandemin lett till att många kultur- och idrottsevenemang har ställts in eller skjutits 

upp. 

De frågor som besvaras på den här sidan gäller inte reservationer och evenemangsbokningar 

gjorda efter WHO:s deklaration om att covid-19 är en pandemi (11 mars 2020), eftersom 

pandemins konsekvenser för resor sedan dess inte kan anses vara oförutsebara eller oväntade 

för konsumenterna. 

• Informationen nedan avser bara individuella hotellbokningar och inte bokningar som 

omfattas av direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor eller som berörs av EU:s olika 

passagerarrättigheter. 

• Dina rättigheter i fråga om paketresor beskrivs närmare i vår information om 

direktivet om paketresor i samband med covid-19. Information om separata flyg-, tåg-, 

båt- och bussresor finns i tolkningsriktlinjerna för EU:s förordningar om passagerares 

rättigheter mot bakgrund av den aktuella situationen och utvecklingen av covid-19. 

Vanliga frågor om passagerarrättigheter 

• Kommissionen samordnar EU-insatserna mot coronakrisen. Läs mer 

INSTÄLLDA OCH ÄNDRADE RESOR 

Jag kan inte resa på grund av covid-19-åtgärder/hälsorisker. 

Vilka rättigheter har jag enligt EU:s konsumentlagstiftning i den här situationen om jag 

måste avboka min bokning? 

• Det finns inga regler i EU:s konsumentlagstiftning om villkoren för och 

konsekvenserna av inställda individuella tjänster, t.ex. bokning av hotell eller annan 

inkvartering. Dina rättigheter som konsument beror därför på den nationella 

avtalsrätten, reglerna om extraordinära omständigheter och avtalets typ och villkor, 

https://ec.europa.eu/info/node/129388
https://ec.europa.eu/info/node/129369
https://ec.europa.eu/info/node/129369
https://www.eccireland.ie/covid19-legislative-measures-european-union-and-ireland/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#areasofthecommissionsresponse


46 

 

bland annat tjänsteleverantörens avbokningspolicy (t.ex. återbetalningsbar eller icke 

återbetalningsbar bokning). 

• Enligt EU:s konsumentlagstiftning måste näringsidkarna följa god yrkessed. De får 

inte vilseleda konsumenterna i fråga om deras rättigheter och inte göra det svårt för 

konsumenterna att utöva sina rättigheter. Konsumenterna förväntas därför få lämplig 

information om vad som händer om de måste ställa in sin resa eller om näringsidkaren 

måste avboka övernattningen. 

• Det kan finnas bestämmelser i nationell lagstiftning som säger att man som konsument 

inte behöver betala för tjänster som avbokas eller begränsas på grund av force majeure 

(t.ex. coronapandemin), men att man för den skull inte har rätt att kräva ersättning för 

merkostnader eller skador till följd av situationen. Enligt nationell lagstiftning kan det 

också vara så att man som konsument kan erbjudas – och kanske måste acceptera – en 

värdecheck, så att en tjänst som betalats i förväg kan tillhandahållas senare (inklusive 

eventuella förskottsbetalningar som garanti för bokningen). Läs mer om vad som 

gäller i ditt land på myndigheternas eller konsumentorganisationernas webbplatser. 

• Force majeure och andra avbokningsbestämmelser i näringsidkarnas avtalsvillkor får 

inte medföra en betydande obalans mellan parternas rättigheter och skyldigheter till 

nackdel för konsumenten, med beaktande av gällande nationell avtalsrätt. 

• I enlighet med direktiv 93/13/EEG om oskäliga avtalsvillkor skulle ett villkor kunna 

betraktas som oskäligt, och därför inte vara bindande för konsumenten, om man är 

skyldig att betala hela priset för en bokad hotellövernattning trots att man inte kan resa 

till hotellet på grund av coronapandemin. 

Var hittar jag information om avbokningsvillkoren för min bokning? 

• Läs den ursprungliga bokningsbekräftelsen. Där ska normalt stå vad som gäller om du 

vill avboka din bokning. 

• Om du har bokat på en hotellplattform går du till plattformens webbsida. Där ska det 

finnas information om vilka villkor som gäller och hur man kontaktar plattformens 

kundtjänst. Där ska också finnas kontaktuppgifter till ditt hotell. 

• Om hotellet har en annan avbokningspolicy än plattformen, ska du meddela 

plattformen detta och kräva att hotellet tillämpar de villkor som framgick när du 

bokade övernattningen. 

• Om du bokade övernattningen direkt på hotellets webbplats, ska det där finnas klar 

och tydlig information om vad som gäller. Det ska bland annat framgå hur du avbokar 

eller ändrar din bokning eller begär kompensation (t.ex. återbetalning eller 

värdecheck). Om avbokningsvillkoren inte stämmer överens med vad som står på 

webbplatsen, kan det röra sig om en vilseledande affärsmetod som du bara bör godta 

om avvikelsen beror på undantagsåtgärder i det land där hotellet ligger. 

Jag får inte kontakt med hotellet. De svarar inte på mina frågor. Vad ska jag göra? 

• Hotellen och hotellplattformarna arbetar för högtryck och blir överösta med frågor och 

klagomål. Det kan därför dröja längre än normalt innan de svarar. Tänk också på att de 

förmodligen prioriterar konsumenter vars bokningar ligger närmare i tiden. 

• Om hotellet ligger i ett annat land, kan du be det europeiska konsumentcentrumet i ditt 

land (ECC-nätverket) hjälpa dig och vid behov följa upp ditt ärende. 

• Om du har betalat tjänsten med kreditkort, kan du kontakta ditt kreditkortsföretag för 

att se om du har rätt till återbetalning (chargeback). 

https://www.eccireland.ie/covid19-legislative-measures-european-union-and-ireland/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_sv
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Har jag rätt att få pengarna tillbaka? Ska jag godta alternativa lösningar, t.ex. 

värdecheckar? 

• Generellt gäller att du bör titta på de lösningar som näringsidkaren föreslår, särskilt 

värdecheckar eller gratis ombokning, om hotellet inte är tillgängligt, t.ex. på grund av 

karantän, undantagstillstånd eller inreseförbud. En kreditfaktura eller värdecheck kan 

nämligen vara en lösning som inte bara ger dig rätt som konsument utan också bidrar 

till att rädda småföretag inom EU:s turistnäring. Men du ska kunna begära en 

fullständig återbetalning om det passar dig bättre. Tänk på att vissa EU-länder kan ha 

infört särskilda undantagslagar för värdecheckar. 

• Om hotellet ändå är tillgängligt, men du bestämmer dig för att inte åka dit på grund av 

reserestriktioner eller ditt lands reserekommendationer, beror av- och 

ombokningsvillkoren på vad du har kommit överens om med hotellet. Villkoren måste 

givetvis följa nationell avtalsrätt (i enlighet med direktiv 93/13/EEG om oskäliga 

avtalsvillkor) men de får aldrig vara oskäliga. 

• Ta kontakt med hotellet eller hotellplattformen – helst skriftligt – och försök att hitta 

en rimlig lösning. Ett alternativ kan vara att du bokas om till ett senare datum. Spara 

en kopia av all kommunikation. 

• Om du har köpt en reseförsäkring kanske den täcker force majeure och ger dig rätt till 

ersättning av något slag. Tänk dock på att pandemier kan vara undantagna. 

• Tänk hur som helst på att situationen är exceptionell och att många företag drabbas 

hårt. Det gäller särskilt små och medelstora företag. Ta hänsyn och var inställd på att 

godta alternativa lösningar om det är svårt för företaget att genast återbetala hela 

beloppet. Under rådande exceptionella omständigheter är en kompromiss antagligen 

en bättre lösning än en långdragen tvist. 

• Om du godtar en värdecheck bör du kontrollera villkoren och förvissa dig om att du 

har fortsatt rätt till återbetalning senast när checkens giltighetstid går ut och att du är 

skyddad mot att utfärdaren blir insolvent. 

Jag kan inte komma överens med hotellet/hotellplattformen. Vad ska jag göra? 

• Om hotellet ligger i ett annat land, kan du kontakta det europeiska 

konsumentcentrumet i ditt land (ECC-nätverket) där du får gratis rådgivning och hjälp. 

• Du kan försöka lösa tvisten utanför domstol med hjälp av alternativ tvistlösning. 

Alternativ tvistlösning erbjuds av neutrala organ som kan föreslå en lösning, som i 

vissa fall är bindande. Alternativ tvistlösning är vanligtvis ett billigt och enkelt 

förfarande som gör att du slipper gå till domstol. 

• Om du har bokat på nätet kan du använda EU:s webbplats för tvistlösning på nätet där 

du kan skicka in ditt klagomål på valfritt språk i alla EU-länder. Om näringsidkaren är 

går med på det (de har 30 dagar på sig att svara) skickas klagomålet vidare till ett 

organ för alternativ tvistlösning. Näringsidkaren har också möjlighet att kontakta dig 

för att göra upp i godo.  

• Tillämplig lag är normalt lagen i det land där inkvarteringstjänsten tillhandahålls. 

HYRA BIL 

Jag har hyrt en bil för en resa som ställts in på grund av coronapandemin. Vad ska jag 

göra? 

https://www.eccireland.ie/covid19-legislative-measures-european-union-and-ireland/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en#travel-advice
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sv
https://ec.europa.eu/consumers/odr
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• För hyrbilar gäller samma principer som för individuella hotellbokningar. Läs svaren 

ovan. 

INSTÄLLDA EVENEMANG 

Jag har köpt biljetter till ett evenemang som har ställts in. Har jag rätt att få pengarna 

tillbaka? 

• Det finns inga regler i EU:s konsumentlagstiftning om villkoren för och 

konsekvenserna av inställda idrotts- och kulturevenemang. 

• Om ett evenemang ställs in eller senareläggs, t.ex. på grund av de rådande 

exceptionella omständigheterna, beror dina rättigheter som konsument på den 

nationella avtalsrätten, avtalets typ och villkor samt evenemangsarrangörens 

avbokningspolicy. 

• Enligt direktiv 93/13/EEG om a avtalsvillkor måste de standardavtalsvillkor som 

används av näringsidkarna vara transparenta och får inte på ett oskäligt sätt begränsa 

konsumenternas rättigheter enligt nationell avtalsrätt eller medföra en betydande 

obalans mellan parternas rättigheter och skyldigheter till nackdel för konsumenten. I 

enlighet med direktiv 93/13/EEG om oskäliga avtalsvillkor skulle ett villkor kunna 

betraktas som oskäligt, och därför inte vara bindande för konsumenten, om man är 

skyldig att stå för biljettkostnaden för evenemanget trots att man inte kan gå på grund 

av coronapandemin. 

• Liksom är fallet med hotellövernattningar gäller nationell lagstiftning. EU-länderna 

kan dessutom ha infört undantagsbestämmelser under de rådande exceptionella 

omständigheterna. 

• Kontakta biljettförsäljaren eller evenemangsarrangören och försök att hitta en rimlig 

lösning (kontaktuppgifterna hittar du på webbplatsen där du köpte biljetten). Var 

inställd på att godta alternativa lösningar (t.ex. en värdecheck) om det är svårt för 

företaget att genast betala tillbaka hela beloppet. Fundera dock över hur sannolikt det 

är att du kommer att använda värdechecken och kontrollera vilka villkor som gäller 

och om du har fortsatt rätt till återbetalning om du inte använder den. 

• Om du inte får tag i biljettförsäljaren eller evenemangsarrangören, eller om ni inte kan 

komma överens, kan du alltid kontakta det europeiska konsumentcentrumet i ditt land 

(ECC-nätverket) där du får gratis rådgivning och hjälp. Alternativt kan du försöka lösa 

tvisten utanför domstol med hjälp av alternativ tvistlösning. Om du har köpt din biljett 

på nätet kan du dessutom använda EU:s webbplats för tvistlösning på nätet där du kan 

skicka in ditt klagomål på valfritt språk i alla EU-länder. Om näringsidkaren går med 

på det skickas klagomålet vidare till ett organ för alternativ tvistlösning.  

• Du kan också kontakta ditt kreditkortsföretag för att se om du har rätt till återbetalning 

(chargeback) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_sv.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_sv.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sv
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
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Bilaga 3 

Ord och uttryck som klassats som byråkratiska, ålderdomliga eller som facktermer. Vissa har 

klassats utefter andra former eller samma innebörd, exempelvis inskränkningar och 

inskränkning eller kritiska yrken och kritisk verksamhet. 

 

Ord och uttryck Klassificering enligt 

Diskriminerande Rikstermbanken, Lagen.nu 

Inskränka Rikstermbanken, Lagen.nu 

Inskränka Rikstermbanken, Lagen.nu 

Inskränkningar Rikstermbanken, Lagen.nu 

Inskränkningar Rikstermbanken, Lagen.nu 

Inskränkningar Rikstermbanken, Lagen.nu 

Tvingande Rikstermbanken, Lagen.nu 

Tvingande Rikstermbanken, Lagen.nu 

Åtgärder Rikstermbanken, Lagen.nu 

Åtgärder Rikstermbanken, Lagen.nu 

Åtgärder Rikstermbanken, Lagen.nu 

Åtgärder Rikstermbanken, Lagen.nu 

Åtgärderna Rikstermbanken, Lagen.nu 

Besluta Rikstermbanken 

Besluta Rikstermbanken 

Tillämpa Rikstermbanken 

Transitpassagerare Rikstermbanken 

Upprätthålla Rikstermbanken 

Den fria rörligheten Lagen.nu 

Den fria rörligheten Lagen.nu 

Den fria rörligheten Lagen.nu 

Den fria rörligheten Lagen.nu 

Den fria rörligheten Lagen.nu 

Den fria rörligheten Lagen.nu 

Kritiska yrken Lagen.nu 

Ankomsten Egen 
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Ankomsten Egen 

Anländer Egen 

Anser det nödvändigt Egen 

Beakta Egen 

Införa Egen 

Införa Egen 

På grundval av Egen 

På grundval av Egen 

Sjöfolk Egen 

Transiterar Egen 

Transparant Egen 

Uppehålla sig inom EU Egen 

Utförts Egen  

Utförts Egen 

Utövar Egen 

Vidtagit Egen 
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Bilaga 4 

Ord och uttryck som klassats som byråkratiska, ålderdomliga eller som facktermer. Vissa har 

klassats utefter andra former eller liknande innebörd, exempelvis förordning och förordningar 

eller vilseledande affärsmetod och vilseledande marknadsföring. 

Ord eller uttryck Klassificering enligt  

Direktivet Rikstermbanken, Lagen.nu 

Näringsidkarna  Rikstermbanken, Lagen.nu 

Näringsidkaren Rikstermbanken, Lagen.nu 

Merkostnader Rikstermbanken, Lagen.nu 

Näringsidkarnas Rikstermbanken, Lagen.nu 

Avtalsvillkor  Rikstermbanken, Lagen.nu 

Oskäligt Rikstermbanken, Lagen.nu 

Vilseledande affärsmetod Rikstermbanken, Lagen.nu 

Avvikelsen Rikstermbanken, Lagen.nu 

Näringsidkaren Rikstermbanken, Lagen.nu 

Oskäliga Rikstermbanken, Lagen.nu 

Insolvent Rikstermbanken, Lagen.nu 

Näringsidkaren Rikstermbanken, Lagen.nu 

Oskäligt Rikstermbanken, Lagen.nu 

Näringsidkaren Rikstermbanken, Lagen.nu 

Inkvartering Rikstermbanken 

Tillhandahållas  Rikstermbanken 

Undantagstillstånd  Rikstermbanken 

Tillhandahålls Rikstermbanken 

Förordning Lagen.nu 

Extraordinära omständigheter Lagen.nu 

Force Majeure Lagen.nu 

Force majeure Lagen.nu 

Oskäliga avtalsvillkor Lagen.nu 

Oskäliga avtalsvillkor Lagen.nu 

Force Majeure Lagen.nu 

Tvist  Lagen.nu 
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Tvisten Lagen.nu 

Organ Lagen.nu 

Förfarande Lagen.nu 

Organ Lagen.nu 

Alternativ tvistlösning Lagen.nu 

Tillämplig lag Lagen.nu 

Oskäliga avtalsvillkor Lagen.nu 

Tvisten Lagen.nu 

Organ Lagen.nu 

Infört Egen 

Direktiv (EU) 2015/2302 Egen 

Konsumentlagstiftning Egen 

Konsumentlagstiftning Egen 

Tjänsteleverantörens avbokningspolicy Egen 

Konsumentlagstiftning Egen 

God yrkessed Egen 

Utöva Egen 

Lagstiftning  Egen 

Lagstiftning Egen 

Avbokningsbestämmelser Egen 

Medföra  Egen 

Beaktande Egen 

Gällande nationell avtalsrätt Egen 

Direktiv 93/13/EEG Egen 

Avbokningsvillkoren Egen 

Avbokningspolicy Egen  

Godta Egen 

Undantagsåtgärder Egen 

Europeiska konsumentcentrumet  Egen 

Av- och ombokningsvillkoren Egen 

Följa nationell avtalsrätt Egen 

Direktiv 93/13/EEG Egen 

Rådande exceptionella omständigheter Egen 
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Godtar Egen 

Förvissa Egen 

Europiska konsumentcentrumet Egen 

Göra upp i godo Egen 

Inkvarteringstjänsten Egen 

Konsumentlagstiftning Egen 

Rådande exceptionella omständigheterna Egen 

Direktiv 93/13/EEG Egen 

Lagstiftning Egen 

Undantagsbestämmelser Egen 

Rådande exceptionella omständigheterna Egen 

Godta Egen 

Alternativa lösningar Egen 

Europeiska konsumentcentrumet Egen 

 


