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Abstract 

Klarspråket som begrepp är väl känt inom Sverige, och arbetet med det har utförts 

systematiskt under lång tid. I Polen är klarspråket, eller prosty język, ett relativt nytt begrepp 

och arbetet med att göra myndighetstexter begripliga i Polen har just börjat. En jämförelse 

mellan de två länderna är alltså mycket intressant – arbetet kommer att fokusera på en 

jämförelse mellan skattemyndigheter, en specifik typ av myndighet som mig veterligen inte 

har varit föremål för en sådan komparativ studie mellan Sverige och Polen i fråga om 

klarspråk tidigare. Även klarspråkets historik, ledande myndigheter och rekommendationer 

kommer att tas upp i uppsatsen.  

 

Nyckelord: klarspråk, prosty język, plain language, komparativ studie, myndigheters språk, 

Skatteverket, skattemyndigheter 
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1 Inledning 
 

Kanslisvenska och byråkratspråk – när man hör de här orden tänker man onekligen på 

myndigheter och deras snåriga texter. Min erfarenhet från att arbeta på Skatteverket bekräftar 

dock inte denna bild. Myndigheterna i Sverige har arbetat med att förenkla sina texter och ge 

bättre service till personerna och företagen de kommer i kontakt med i många år. Men hur är 

det med myndigheterna i Polen? Arbetar de på samma sätt, och har gjort så lika länge? 

Utifrån mina erfarenheter från detta område i Polen ser jag att synen på myndighetsspråket är 

minst lika negativ som här i Sverige; den skriftliga kommunikationen mellan myndigheter 

och enskilda uppfattas som svår att ta till sig. Detta väckte min nyfikenhet och vilja att 

undersöka hur arbetet med klarspråk framskrider i Polen – om det alls görs. Pågår ett aktivt 

arbete med klarspråk hos myndigheter både i Polen och i Sverige? Var finns skillnaderna i 

arbetssättet? Dessa frågor har varit mycket relevanta för denna uppsats – genom jämförelse 

och analys av lagstiftning och andra styrdokument i språkfrågor i båda länder har jag försökt 

att besvara dem och belysa situationen med arbetet med klarspråk i såväl Sverige som Polen. 

Jag kommer att börja med att först kort beskriva den tidigare forskningen på området och 

därefter beskriver jag mitt syfte med denna uppsats samt hur jag begränsade 

undersökningsområdet. Jag beskriver även vilka termer och förkortningar jag använder. 

Därefter går jag in på att besvara min frågeställning genom att först beskriva den historiska 

bakgrunden till klarspråk i båda länderna och sedan gå in på konkret material som jag 

undersöker och analyserar för att avslutningsvis komma fram till och presentera slutsatser. 

 
 

1.1 Tidigare forskning 
Klarspråk har varit föremål för flera studier av forskare både i Sverige och i andra länder. 

Institutet för språk och folkminnen har sammanställt klarspråksforskning från Sverige och 

även en del internationella verk. År 1982 kom ”Lagtexters begriplighet”, en avhandling 

skriven av Britt-Louise Gunnarsson. Den anses än idag vara grundläggande inom 

begriplighetsforskningen.1 Bland internationella forskningsstudier sticker den tyska ”Nähä 

und Distanz im Kontrast. Deutsche und schwedische Behördentexte von 1950 bis heute”, 

skriven av Christine Merzluffts, ut. Det är en komparativ studie av svenskt och tyskt 

                                                 
1 Barbro Ehrenberg-Sundin, Maria Sundin. Krångelspråk blir klarspråk. 1:a uppl. Stockholm: Norstedts, Språkrådet, 

2015, s 92. 



 

 

myndighetsspråk från 1950 till 2009, när avhandlingen skrevs. Detta arbete har stor betydelse 

även för denna uppsats då författaren genomför, liksom jag, en komparativ studie av 

myndighetstexter i två länder. Till skillnad från Merzluff ligger fokus i min uppsats på 

undersökningen av hur arbetet med att införa klarspråket har skett och sker inom svenska och 

polska skattemyndigheter. I den tidigare forskningen har fokus ofta legat på lagtexter, 

myndigheter i stort eller vissa myndigheter specifikt (exempelvis Försäkringskassan eller 

domstolsväsendet). Både Lena Lind Palickis avhandling från 2010 och Olof Petterssons 

studentuppsats från 2015 behandlar Försäkringskassans tillämpning av klarspråket.2 I Palickis 

och Petterssons arbeten ligger fokus på en statlig svensk myndighet, Försäkringskassan, på 

samma sätt som jag fokuserar på en annan statlig svensk myndighet, Skatteverket. En sådan 

komparativ studie där fokus ligger på en viss specifik myndighet, i mitt fall Skatteverket och 

skattemyndigheter, i två olika länder, är dock något nytt.  

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Där Sverige har haft en stor invandring, särskilt sedan 90-talet, har Polen haft en väldigt stor 

andel etniska polacker i sin befolkning ända sedan slutet av andra världskriget. När jag först 

påbörjade mitt arbete undrade jag om den skillnaden kunde ha medfört en skillnad i införande 

av klarspråk inom myndigheterna. Denna infallsvinkel föll dock bort när jag insåg att Sverige 

var med i den första internationella kunskapsmätningen bland vuxna först på 90-talet3, medan 

klarspråksarbetet i landet har rötter ända från 60-talet (eller i vissa hänseenden redan från 

1600-talet, enligt Ingrid Olsson, språkvårdare på Institutet för språk och folkminnen4).  

I stället för att fokusera på anledningen till varför arbetet med klarspråket påbörjades i 

båda länderna, väljer jag att fokusera på hur arbetet har fortskridit samt skillnaderna i 

praktiken idag. För att begränsa undersökningsområde väljer jag att fokusera på 

skattemyndigheter.  

Syftet är att ta reda på hur klarspråksutvecklingen skiljer sig eller är lika mellan Sverige 

och Polen, både i användning idag och historiskt, attityder och attitydförändringar. 

För ett arbete av den omfattning som jag skriver, finns det inget utrymme att undersöka 

klarspråkets användning på alla områden i samhället. Då jag har erfarenhet från Skatteverket 

                                                 
2 Institutet för språk och folkminnen. Klarspråksforskning. 2017. 

https://www.isof.se/sprak/klarsprak/klarspraksforskning.html. 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Minister of Industry, Canada, 2000. Literacy 

in the Information Age: Final report of the international adult literacy survey. OECD Publication service, France, s ix. 
4 Ingrid Olsson, språkvårdare, Institutet för språk och folkminnen, mejl 2021-01-21. 



 

 

är det därför naturligt att jag fokuserar på just den myndigheten samt motsvarande 

myndigheter i Polen. 

Min huvudsakliga frågeställning är:  

 Hur skiljer sig klarspråket i Sverige mot prosty język i Polen?  

För att besvara frågan delar jag upp den i några underfrågor, nämligen: 

  Hur länge har arbetet med klarspråket pågått?  

  Vilka hinder har arbetet med klarspråket mött? 

  Vad innebär klarspråket hos skattemyndigheterna?  

 
 

1.3 Material och metod 
Mitt främsta material har varit det jag fått från tjänstemännen inom Krajowa Administracja 

Skarbowa (KAS, nationell administrativ skattemyndighet i Polen) samt motsvarande 

dokument från Skatteverket i Sverige, ”Bilaga till riktlinjen för språk och tonalitet”, alltså 

myndighetsinterna dokument gällande klarspråket, råd och rekommendationer för tjänstemän 

och handläggare. För att få en bättre övergripande bild och en tydligare grund för hur 

dokumenten inom skattemyndigheterna har uppkommit, har jag även tittat på mer 

myndighetsövergripande råd och rekommendationer, till exempel från Służba Cywilna och 

Språkrådet. 

För att få en djupare praktisk grund har jag mejlat ut frågor till olika delar i KAS för att 

få svar på hur klarspråket används i organisationerna. Detta har resulterat i tre svar: ett från 

Mariusz Kuciewicz, som arbetar som koordinator inom prosty język på Drugi Urząd 

Skarbowy w Koszalinie, ett från Małgorzata Brzoza, som arbetar som talesperson på Izba 

Administracji Skarbowej w Szczecinie, samt ett från Dorota Język som arbetar på Pierwszy 

Urząd Skarbowy w Kaliszu. Jag har även kontaktat Justyna Zandberg, Polens representant i 

den internationella klarspråksorganisationen Clarity, för lite mer information om det 

internationella samarbetet samt klarspråkets historik i Polen.  

För att få högre validitet och reliabilitet för dessa svar hade jag önskat att få svar från fler 

skattemyndigheter i Polen. Eftersom skattemyndigheterna där är regionala men ändå samlas 

under KAS:s paraply, kan arbetet med prosty język skilja sig från myndighet till myndighet. 

Därför vore det önskvärt med mer material från fler verksamma. Däremot har de svar som jag 

fått in kommit från personer som har stor kunskap inom ämnet och som arbetar med det till 

vardags. De källorna har alltså varit mycket pålitliga och jag har gjort den bedömningen att de 

mycket väl speglar den verklighet som personerna är verksamma i. Det finns dock ett 



 

 

dokument, som jag mottagit från en anställd inom skattemyndigheterna i Polen, ”Prosty język 

– mity i obawy” (översättning: Klarspråk – myter och farhågor), som inte innehåller någon 

författare eller referenser till när uttalandena i den kommer ifrån. Jag har tagit med texten i 

mitt arbete, men är medveten om att de myter och farhågor som nämns i texten inte kommer 

med en tidsstämpel – jag vet inte från vilka år som dessa uttalanden har gjorts. En hänvisning 

till den pågående pandemin torde dock betyda att texten, eller en del av den, har uppkommit 

under år 2020. Under vissa punkter står det angiven vem som har uttalat sig med svaren på 

myterna – men under flertalet punkter är besvararen inte angiven. Från den svenska sidan har 

jag valt ett från Skatteverket internt dokument, ”Bilaga till riktlinjen för språk och tonalitet”, 

som jag utifrån min egen erfarenhet som anställd på Skatteverket vet styr arbetet med 

klarspråket på såväl central som lokal nivå. Trots att jag inte använt mycket material från 

Skatteverket har det alltså ändå hög validitet och reliabilitet. 

Detta examensarbete vilar på en jämförande studie mellan lagstiftning och praktisk 

tillämpning av klarspråk i Sverige och Polen – därför är den grundläggande metoden 

komparativ metod. Jag försöker så systematiskt som möjligt jämföra rätt motsvarigheter inom 

den svenska och polska tillämpningen. 

Uppsatsen har även en juridisk kärna, varför juridisk metod skulle ligga nära till hands att 

använda sig av. Juridisk metod innebär framför allt att man använder en viss typ av källor 

som är ”godkända” inom metoden, till exempel lagstiftning, förordningar, internationella 

avtal, föreskrifter från myndigheter och så vidare. Metoden innebär också att olika vikt läggs 

vid olika källor, där lagstiftning och framför allt grundlag, väger allra tyngst inom svensk rätt. 

Självklart har EU-rätten stor tyngd då vissa rättsakter är direkt tillämpbara inom 

medlemsländernas lagstiftning. Myndigheters föreskrifter kommer längre ned på skalan, 

eftersom de bygger sina akter utifrån det utrymme de har tilldelats från lagstiftaren. I det här 

arbetet är dock de föreskrifter som myndigheterna själva har utformat mest intressanta, 

eftersom de visar på det praktiska arbetet med klarspråket på myndighetsnivå. Jag tar således 

främst inspiration från juridisk metod, gällande val av rättsakter att använda i arbetet, men 

väger de källorna på ett annat sätt än vad den juridiska metoden föreskriver. 

Eftersom jag i uppsatsen även ska analysera den praktiska tillämpningen av 

rekommendationerna, har jag valt att göra en avgränsning i urvalet av områden där klarspråk 

används idag. Att analysera klarspråksanvändning generellt skulle annars vara ett mycket 

omfattande och tidskrävande arbete. I uppsatsen kommer jag att titta närmare hur klarspråk 

används av Skatteverket i Sverige och motsvarande myndigheter i Polen.  

 



 

 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet behandlar bara klarspråk eller prosty język inom svenska och polska myndigheter, 

specifikt Skatteverket och Krajowa Administracja Skarbowa. Klarspråk används i viss mån 

även hos privata subjekt som företag, men jag har valt att inte behandla klarspråk inom den 

privata sfären. Jag har heller inte tagit med kommuner eller liknande, utan fokuserar på 

verksamheter som behandlar skatter. Dels blir jämförelsen mer enhetlig när man jämför 

liknande statliga myndigheter med varandra, dels är de statliga myndigheterna mer styrda av 

att de ska erbjuda en service till medborgarna, varför arbetet har fler styrande regler än i 

privata subjekt. Att jag har valt att fokusera på just skattemyndigheter beror på att jag velat 

utnyttja den kunskap jag fått genom att arbeta på Skatteverket. I en stor del av arbetet skulle 

man kunna hantera alla statliga myndigheter, åtminstone på den svenska sidan, men de 

praktiska tillämpningarna skiljer sig något från exempelvis Försäkringskassan, Polisen och 

Skatteverket, varför jag har ansett det lämpligare att fokusera på en myndighet. 

Avgränsningen på den polska sidan har blivit för att upprätthålla symmetri.  

Gällande internationella samarbeten tar jag bara med nuläget för Sverige och Polen med 

en viss historik. Jag har inte med historiken för de internationella samarbetena eller 

organisationerna, eftersom det skulle vara för långt från syftet med arbetet. 

 
 

1.5 Terminologi, förkortningar och översättningar 
I det här avsnittet kommer relevant terminologi för arbetet att tas upp. Gällande 

översättningarna är de mina egna om inget annat anges. Termerna förklaras och eventuella 

förkortningar som används under resten av arbetet står inom parantes. 

 

Lagstiftning och förordningar 

Svensk lagstiftning delas in i paragrafer (§). Polsk lagstiftning delas in i artiklar (Art.) Den 

skillnaden kommer att upprätthållas i arbetet. 

Språklag (2009:600) (språklagen). 

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Ustawa o języku polskim) – den 

polska språklagen. 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych (Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) 

– en lag om digital tillgänglighet av internetsidor och mobilapplikationer. 



 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) – 

en lag som ska försäkra tillgänglighet för personer med särskilda behov. 

Förordning (2007:1181) med instruktion för institutet för språk och folkminnen – en 

förordning som styr vilket arbete som Institutet för språk och folkminnen utför. 

 

Översättningar 

Prosty język – klarspråk. 

Prosta polszczyzna – ”förenklad polska”; projektnamn för arbetet skapat på Instytut filologii 

.polskiej (polska filologiska institutet) vid Wrocławs universitet. 

Deklaracja prostego języka – den polska klarspråksdeklarationen. 

 

Myndigheter och liknande 

Służba Cywilna – statlig myndighet med uppdrag att säkerställa den statliga 

administrationens funktion.5 

Skatteverket – statlig nationell skattemyndighet i Sverige. 

Urząd skarbowy – regional skattemyndighet i Polen. 

Izba administracji skarbowej – administrativ skattemyndighet som står över de regionala 

skattemyndigheterna i Polen. 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) – nationell administrativ skattemyndighet i Polen. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Ministeriet för regional utveckling. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) – regeringskansliet. 

JO – Riksdagens ombudsmän, även justitieombudsmannen, granskar de svenska 

myndigheterna för att säkerställa att de arbetar enligt de lagar som styr deras arbete6 

Wojewódstwo – vojvodskap – administrativ enhet liknande de svenska regionerna. 

Sejmen och senaten – de två kamrarna i Polens nationalförsamling (parlamentet). 

 

Övrigt 

Fysisk person – juridisk term för ett rättssubjekt som är en vanlig människa. 

Juridisk person – juridisk term för ett rättssubjekt som inte är en människa, till exempel 

företag, förening eller dödsbo. 

 

                                                 
5 Służba Cywilna. Podstawowe informacje. https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/podstawowe-informacje. 
6 Riksdagens ombudsmän. Start. https://www.jo.se/. 



 

 

 

2 Klarspråket i Sverige och Polen 
 

I det här avsnittet kommer först klarspråkets historik att behandlas. Sedan presenteras 

lagstiftningen i både Sverige och Polen. Efteråt presenteras de myndigheter som har som 

särskilt uppdrag att arbeta med språket, och senare även de internationella samarbeten som 

finns på klarspråksområdet.  

 
 

2.1 Klarspråkets historik 
Den viktigaste grunden för att skriva en mer begriplig svenska är självklart att det är just det 

språket som är huvudspråket i landet. I Sverige gjordes det klart redan i slutet av 1600-talet då 

Karl XI och Karl XII gav ut direktiv om att främja svenskan framför främmande ord och 

språk. I en kansliordning som Karl XII undertecknade 1713 stod det: ”Kongl. Maij:tt will och 

at dess Cantzelij uti alla de Bref och Skrifter, som därifrån utgå, beflijtar sig om en ren och 

tÿdelig Swenska, samt så mÿcket som möijeligt är undflÿr fremmande ord.”7  

Redan 1967 kom det riktlinjer för hur språket i lagar och andra författningar skulle 

utformas.8 Det egentliga klarspråksarbetet började på 1970-talet som en motvikt till 

kanslisvenskan som utmärktes av långa meningar, krångliga och ålderdomliga ord och 

passiva verb.9 Den stora anledningen till att kanslisvenskan kritiserades var kravet på ökad 

demokrati – medborgaren måste kunna förstå vad staten säger för att kunna ta tillvara på sina 

rättigheter.10 Posten hade en kampanj som hette ”Skriv som du talar”, som visade förslag på 

bra omarbetningar av krångliga texter, och kommentarer från språkvetare och journalister.11 

Du-reformen skedde också på 1970-talet och medverkade till att avståndet mellan stat och 

medborgare blev mindre.12 På 1970-talet anställdes den första språkexperten för att lagspråket 

skulle moderniseras mer systematiskt. Samma årtionde kom ett studiematerial riktat mot den 

offentliga verksamheten, ”Att skriva bättre offentlig svenska” som den svenska 

språknämnden och statens personalutbildningsnämnd publicerade.13 Språkkonsultprogrammet 

                                                 
7 Olsson, språkvårdare, Institutet för språk och folkminnen, mejl 2021-01-21. 
8 Institutet för språk och folkminnen. Klarspråkshistoria. 2020. 

https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-klarsprak/klarsprakshistoria.html. 
9 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 21. 
10 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 27. 
11 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 69. 
12 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 27. 
13 Institutet för språk och folkminnen. Klarspråkshistoria. 2020. 



 

 

startade på Stockholms universitet år 1978, för att utbilda konsulter till svenska företag, 

organisationer och myndigheter.14  

På 1980-talet var det främst Regeringskansliet som drev arbetet framåt. Istället för att 

som tidigare fokusera på enskilda ords betydelse för en texts begriplighet, fokuserades det nu 

istället på texten som helhet. Texternas struktur ansågs nu viktigare.15 Regeringen tillsatte en 

språkvårdsutredning som hade till uppgift att se över de språkvårdande verksamheterna i 

myndigheter. Utredningen publicerade en rapport över sitt arbete med titeln ”Klarspråk – en 

grund för en god offentlig service”. Svea hovrätt publicerade även ”Språket i domar och 

beslut”, menat att inspirera domstolsjuristerna till ett modernare språkbruk.16 Även 

kommunförbunden och JO deltog i klarspråksarbetet, kommunförbunden genom ett projekt 

kallat ”Begriplig svenska”, och JO genom en handledning för kommunerna med titeln ”JO – 

om språket i de kommunala protokollen”.17 Klarspråksarbetet, speciellt gällande 

lagstiftningen, fick mycket kritik från jurister. Att substantiv inte längre skulle skrivas nakna i 

lagtexten gav upphov till stora diskussioner. 18 Nakna substantiv är oböjda substantiv, vilket 

har varit väldigt vanligt framför allt i svensk lagtext, och är en kvarleva från de medeltida 

landskapslagarna. Ett exempel är formuleringen ”Slår bonde dräng, böte 4 daler”. Beroende 

på hur vi klär på de substantiven, alltså böjer dem, kan meningen få betydelser i modern 

svenska, till exempel ”Om en bonde slår sin dräng […]”, ”Om bonden slår sin dräng […]”, 

Om en bonde slår en dräng […]”. Den nakna formen ger alltså utrymme för en mängd olika 

tolkningar, varför det är bättre att precisera det man skriver med påklädda substantiv.19 

Förespråkare för klarspråket talade om att det handlade om att bryta traditioner och om 

attitydförändringar, och att nutida svensk sakprosa skulle styra utvecklingen.20 Juristerna ville 

inte göra den här förändringen utan hålla den gamla stilen, utan den nutida sakprosan.21 I 

slutet av 1980-talet kom den så kallade svarta listan – fylld med ord och uttryck som var stela, 

ålderdomliga men frekvent användes i författningstexter. Utformandet av den listan var ett 

samarbete mellan språkexperter och jurister, och den svarta listan blev mycket populär och 
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15 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 91. 
16 Institutet för språk och folkminnen. Klarspråkshistoria. 2020. 
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17 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 98. 
18 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 100-103. 
19 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 88. 
20 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 100-103. 
21 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 106. 



 

 

flitigt använd redan från start.22 Under mitten av 1980-talet påbörjades ett arbete där alla 

myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd skulle rensas upp och samma terminologi 

skulle användas om de olika texter som myndigheter publicerade.23 Även propositionerna 

skulle reformeras.24 Myndigheterna efterfrågade hjälp för att själva kunna bedriva 

klarspråksarbete, samtidigt som regeringens beslut till slut fick direkt tilltal med ”du” – efter 

att många andra myndigheter redan börjat med direkt tilltal.25 

1991 kom ”Myndigheternas skrivregler” och skickades ut till myndigheter med 

uppmaning om att följa de reglerna.26 Det var under 1990-talet som myndigheterna kunde 

komma igång med sina egna klarspråksarbeten. Teknikutvecklingen drev på arbetet med nya 

kommunikationsvägar. Att många monopol tog slut och privata aktörer tog plats på statens 

tidigare monopol, gjorde att myndigheter också antog ett kundperspektiv.27 Ett 

klarspråksprojekt som involverade flertalet myndigheter sattes igång i mitten av årtiondet, 

samtidigt som flertalet handböcker om skrivande gavs ut.28 Klarspråkskristallen, som är ett 

pris på klarspråksområdet, inrättades 1998. Många myndigheter, bland annat flera 

länsstyrelser och Boverket, påbörjade gedigna klarspråksarbeten under slutet av 1990-talet.29 

Under 2000-talet fortsatte teknikutvecklingen och sociala medier blev ett sätt för 

myndigheter att kommunicera med medborgarna. Arbetssätten på myndigheterna förändrades 

och engelskan fick en större plats. Det blev viktigare med tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar; lättläst svenska blev en viktig del inom klarspråket och den 

förändrade språksituationen i Sverige ledde till att en språklag infördes.30 Det var främst 

genom att myndigheter började lägga ut information på internet som den lättlästa svenskan 

slog igenom.31 Men även förvaltningsbeslut skrevs i vissa fall på lättläst svenska. 

Språkvårdare insåg att den lättlästa svenskan är en del av klarspråket.32 Insikten var att 

information måste vara tillgänglig för alla, men det betyder inte att samma text är begriplig 

för alla – flera olika varianter av informationen måste finnas för att alla ska kunna ta till sig 

den.33 Institutet för språk och folkminnen, Isof, tog över klarspråksarbetet i det nyinrättade 

                                                 
22 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 112-113. 
23 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 115. 
24 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 118. 
25 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 134-135, 138. 
26 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 145. 
27 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 147-148. 
28 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 159-162. 
29 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 166-167. 
30 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 183. 
31 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 191. 
32 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 189-190. 
33 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 192. 



 

 

Språkrådet år 2006.34 Det var först på 2010-talet som domstolarna påbörjade sitt 

klarspråksarbete på riktigt.35 Flerspråkighet blev mycket viktigare under årtiondet. Framför 

allt handlade det om att även personer som inte har svenska som förstaspråk skulle kunna få 

svar på sina frågor från myndigheter på ett sätt som de kan förstå.36 Många myndigheter, 

däribland domstolarna, Försäkringskassan och Skatteverket, satsade på ett strategiskt 

klarspråksarbete som gav tydliga resultat.37 

I Polen ser situationen något annorlunda ut än i Sverige, och arbetet med klarspråk är inte 

lika långt gången som i Sverige. Enligt Claritys representant för Polen, Justyna Zandberg, 

hade ingen i Polen egentligen hört talats om klarspråk som begrepp år 2010.38 Det var år 2010 

som klarspråksrörelsen kom till Polen – genom att Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

började undersöka svårighetsgraden i texter om EU-fonder.39 På så sätt, menar Zandberg, har 

utvecklingen i Polen gått väldigt fort. Själv hade hon intuitivt arbetat med klarspråk i 

egenskap av redaktör i många år, men utan att veta om själva begreppet. Under början av 

2010-talet fanns det ingen polsk litteratur att tillgå i ämnet, utan bara engelsk litteratur.40 2012 

startade arbetet med klarspråk vid Wrocławs universitet under ledning av Dr Tomasz Piekot. 

Samma år hölls en kongress med temat officiellt språk i den polska senatens och 

ombudsmannens regi. Ombudsmannen framhöll att de flesta av de 50 000 klagomål som kom 

in varje år berodde på att mottagaren av ett officiellt dokument inte kunde förstå det. 

Ombudsmannen och det polska språkrådet lanserade en kampanj med slagordet 

”medborgarvänligt officiellt språk”.41 De första digitala verktyg, som Jasnopis, för att mäta 

hur polska texter mätte sig inom klarspråket, dök upp år 2012. Även domstolarna insåg vikten 

av ett begripligt språk. Men klarspråket mötte också motstånd. Tjänstemän på myndigheter 

ansåg i vissa fall inte att det var deras jobb att skriva begripligt. En stor del av motståndet mot 

klarspråket kan vara historiskt, från tiderna då Polen inte existerade som land och språket 

inom förvaltningen var antingen ryska eller tyska. Statstjänstemännen skrev alltså inte på 

polska, och även idag finns många tyska låneord inom just förvaltning. Tyska ord innebar 

precision och satte en professionell prägel på texten. Ett av arven från den tiden är att en 
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36 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 226-227. 
37 Ehrenberg-Sundin och Sundin. Krångelspråk blir klarspråk, s 244. 
38 Justyna Zandberg, 2015. Plainly in Polish. The Clarity Journal, number 73(1), s 24. 
39 Służba Cywilna, 2017. Komunikacja Pisemna. 2:a uppl. Kancelaria Prezesa Ministrów, s 4. 
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officiell text faktiskt ska vara svårläst, och det är inte den utfärdande myndighetens fel, utan 

den enskildes för att den inte förstår det officiella språket.42  

I oktober 2018 skrev chefen för Służba Cywilna, Dobrosław Dowiat-Urbański, under 

Deklaracja prostego języka. Genom detta har han åtagit sig att stödja arbetet med prosty 

język. Från och med juni 2019 arbetar en grupp inom Służba Cywilna med att stärka prosty 

język inom den statliga administrationen. Inom det samarbetet finns personer från KPRM 

(regeringskansliet), ministerier, centrala myndigheter och wojewódwsta representerade.43  

 
 

2.2 Lagstiftningen i Sverige och Polen 
I Sverige styrs språket av språklagen. I de inledande paragraferna anges det att lagen 

innehåller bestämmelser om svenskan, de nationella minoritetsspråken samt det svenska 

teckenspråket. Redan i den första paragrafen anges det att det allmänna (offentlig verksamhet) 

har ett ansvar för att ge enskilda personer tillgång till språk, och att det allmänna har ett 

ansvar för sin språkanvändning i offentlig verksamhet. Detta ansvar är grunden till 

klarspråket, som sedan utvecklas vidare i lagstiftningen. I 10 § språklagen anges vad offentlig 

verksamhet är – domstolar, förvaltningsmyndigheter (exempelvis Skatteverket, 

Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten) och andra organ som fullgör uppgifter i 

offentlig verksamhet – och att deras språk är svenska. Den 11 § språklagen är den viktigaste i 

sammanhanget – ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”, alltså 

författas på klarspråk. Begreppen vårdat, enkelt och begripligt har Språkrådet vidare förklarat 

– vårdat språk följer den officiella språkvårdens (till exempel Svenska akademin, Språkrådet 

och Svenska biotermgruppen) rekommendationer och kan förstås av den enskilde. Ett enkelt 

språk har inte svårbegripliga ord och enkel och tydlig grammatik och det innebär att inte 

krångla till det och att skriva på ett sätt som har fokus på det väsentliga, utan att fastna i 

irrelevanta detaljer. Begripligt språk är anpassat så att mottagaren bör kunna förstå det.44 Det 

är begripligheten som det mesta av klarspråket finns i – när mottagaren själv tycker att texten 

är begriplig, det är då den blir begriplig.45 

I Polen börjar språkregleringen redan i konstitutionen, Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., nämligen i art 27 som anger att det officiella språket är 

polska. I samma artikel anges det också att det skydd som nationella minoriteter åtnjuter 
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genom internationella avtal inte påverkas av det faktum att det officiella språket är polska. 

Den polska språklagen är Ustawa o języku polskim. Lagen anger att polskan är huvudspråk i 

Polen och att polska ska användas i offentlig verksamhet. Det är dessutom förtydligat att 

lagstiftning ska författas på polska (art 1). Den polska lagstiftningen lägger stor vikt på 

skyddet av polskan (art 1). Framförallt ska polskan värnas som mellanfolklig kommunikation, 

och alltså utvecklas så att polskan kan fungera på det sättet istället för att vulgariseras (art 3 p. 

1 och p. 2). I art 4 förtydligas i vilka organ som polska är officiellt språk – 

sammanfattningsvis i olika statsorgan och förvaltningsmyndigheter.  

Det tredje kapitlet i Ustawa o języku polskim, art 12-14 gäller det polska språkrådet, 

Rada Języka Polskiego. I art 12 är Rada języka polskiegos ansvar för att skydda polskan 

beskrivet – minst vartannat år ska Rada języka polskiego presentera den aktuella situationen 

för polskans skydd för sejmen och senaten. Det är viktigt att notera att en motsvarighet till 

klarspråksparagrafen i den svenska lagstiftningen helt saknas i den polska. En annan viktig 

lagstiftning i klarspråkshänseende är Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych, som förpliktigar alla offentliga institut att skapa tillgängliga internetsidor 

och mobilapplikationer, som användaren har lätt att förstå, och försäkrar att den digitala 

tillgängligheten håller en viss fastställd nivå. 

Även Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami har bäring 

på klarspråksarbetet. Denna lagstiftning om tillgänglighet för personer med särskilda behov 

sätter en miniminivå för tillgänglighet – dels arkitektonisk, men även gällande digital 

tillgänglighet samt gällande information och kommunikation. Den typen av tillgänglighet 

tenderar dock att ha ett annat fokus än det egentliga klarspråket har, nämligen att vara 

lättförståelig för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, medan klarspråket ska 

vara begripligt för normalbegåvade. 

 
 

2.3 Rekommendationer och råd 
Språkrådet är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen – dess avdelning för 

språkvård. Språkrådet kommenterar språklagen, ger råd och svar på hur man ska använda 

svenska, något av minoritetsspråken i Sverige eller svenskt teckenspråk. Språkrådet ger ut 

tidskrifter – varav en handlar om just klarspråk och förmedlar nyheter inom 

klarspråksområdet. Det är även Språkrådet som samordnar arbetet för klarspråk.46 Språkrådet 
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delar även ut priset Klarspråkskristallen varje år.47 Språkrådet har inget lagstöd i språklagen; 

däremot står det reglerat i instruktionen för språkrådet, förordning (2007:1181), vad Institutet 

för språk och folkminnen har för uppdrag. I 2 § 10 p. står det specifikt att klarspråksarbetet 

inom den offentliga förvaltningen ska följas. I 6 § står det att det ska finnas en rådgivande 

nämnd för klarspråksfrågor inom Institutionen för språk och folkminnen.  

Rada Języka Polskiego är det polska språkrådet och är verksamt sedan 1996. Sedan 1999 

finns lagstöd för språkrådets verksamhet med i Ustawa o języku polskim, art 12-14. I enlighet 

med lagstiftningen anger Rada Języka Polskiego sitt ställningstagande i alla möjliga fall som 

rör polskan i kommunikation i det offentliga. Rada Języka Polskiego har som särskilda 

ansvarsområden att: 

  
 - främja kunskapen om polskan och olika former och normer i polskan, hur den  
  används och föreslagna språkformer i olika forum,  

 - undanröja språkliga tvivel gällande ordförråd, grammatik, uttal, ortografi och  

  interpunktion, samt stilistisk form 

 - hitta lösningar till att kunna använda polskan i olika områden som vetenskap,  

  teknik och speciellt i nyare discipliner (till exempel informatik) 

 - delge sin åsikt om språkformen i texter utformade i offentlig kommunikation,  

  speciellt i media och i administrationen 

 - fastställa regler för ortografi och interpunktion i polskan 

 - yttra sig om termer samt deras grammatiska och ortografiska form för nya varor  

  och tjänster 

 - särskilt ta hand om det polska språkets kultur i skolmiljön.48 

 

Vid Wrocławs universitet pågår det ett arbete med att förenkla polskan, Prosta polszczyzna. 

Bakom projektet står språkvetare från Instytut filologii polskiej vid universitetet.49 Det är det 

huvudsakliga arbetet som sker på akademisk nivå med klarspråk.50 Målet är att skriva texter 

för den vanliga människan, att skriva kort och koncist och att komma till saken.51 Idén till 

arbetet kom år 2010.52 Den här gruppen arbetar dock inte rent allmänt med prosta 

polszczyzna, utan på uppdrag av uppdragsgivare.53  
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2.4 Internationella samarbeten 
Det svenska språkrådet samarbetar med andra institutioner både inom Norden och 

internationellt. Inom klarspråk internationellt samarbetar Språkrådet med Clarity och Plain 

Language Association.54 

Polen är med i Plain Language Association55 och Clarity56, och representeras av Justyna 

Zandberg i Clarity. Hon säger att prosty język i Polen inte har en sådan ”officiell” status som 

klarspråket har i Sverige. Det är någonting nytt och dessutom en gräsrotsrörelse. Enskilda 

individer har efter att ha fått inspiration från de internationella organisationerna om klarspråk 

i omvärlden, velat implementera reglerna i sina egna organisationer.57 Mycket av 

klarspråksarbetet i Polen har hämtats från de internationella organisationerna Plain Language 

Association och Clarity och framför allt från litteratur i den engelskspråkiga världen. Några 

av de tips som ges inom den internationella litteraturen passar dock inte alls för polskan och 

den kultur som råder i Polen. Till exempel finns det en klarspråksregel om att man ska 

använda korta ord och inte långa som ofta är främmande. Polska ord är ofta långa utan att för 

den skull vara komplicerade eller svårförståeliga – till exempel de många verbböjningar som 

har långa former, som ”powiedziałabym” (översättning: jag skulle säga).58 Men den regeln 

som mest rimmar illa med det polska språkbruket är det direkta tilltalet – att man ska använda 

sig av ty (du) och verb böjda i andra person istället för Pan (herr) eller Pani (fru) och verb 

böjda i tredje person. Ett sådant tilltal kan göra att mottagaren känner sig förolämpad, vilket 

är precis motsatt effekt mot vad man vill uppnå med klarspråk.59 

Służba Cywilna som administrerar arbetet med prosty język på ett 

myndighetsövergripande plan, hänvisar till dokument från den anglosaxiska världen som 

vidareläsning på sin hemsida, som ”Federal Plain Language Guidelines”, den amerikanska 

administrationens regler för klarspråk, samt ”Style Guide” som Storbritanniens administration 

använder sig av. Även på EU-nivå finns det vissa dokument som kan vara användbara för det 

polska arbetet med klarspråket, nämligen på portalen för EU-fonder.60  
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3 Klarspråket i praktiken 
 

I det här kapitlet kommer först olika hinder som klarspråket mött och möter att presenteras – 

de olika myter och farhågor som är kopplade till att använda klarspråket i myndighetstexter 

och i kommunikationen med medborgare. Efteråt kommer situationen på Skatteverket i 

Sverige och skattemyndigheterna i Polen att behandlas närmare. Fokus ligger på konkreta 

regler för att skriva samt metoder för att integrera klarspråket i organisationerna. 

 
 

3.1 Myter och farhågor gällande klarspråk 
Både klarspråket i Sverige och prosty język i Polen har mötts av olika myter och farhågor, 

vilket kan ha försvårat implementeringen i olika organisationer. Genom en presentation av de 

myter, farhågor, missuppfattningar och kritik som klarspråket har mött i de båda länderna, 

hoppas jag på att likheter och skillnader ska bli klarare.  

Klarspråket i Sverige har mött en del kritik och framför allt missuppfattningar, som att 

klarspråk är förenklade texter för personer med utvecklingsstörningar som mottagare. En 

tydlig myt är att klarspråk är bebisspråk, alltså att det tydliga och enkla språket har så många 

förenklingar att man inte kan beskriva svårare ämnen. Men klarspråket innebär inte att man 

stryker ett svårt innehåll, utan att man förklarar det på ett sätt så att läsaren kan ta till sig 

ämnet. Texten ska bli begriplig för personer med normalbegåvning och normalt intresse för 

ämnet. Läsaren möts alltså av respekt.61 

En annan myt är att man inte kan skriva en text på klarspråk om man vill skriva med 

precision. Det är dock tvärtom – när man inte skriver med klarspråk finns det utrymme för 

svepande formuleringar, nakna substantiv och generella uttalanden. Genom att skriva texten i 

klarspråk tvingas man som skribent att klä på substantiven och använda tydliga verb, vilket 

gör texten både begriplig och precis.62  

En tredje myt är att det är omöjligt att skriva en text inom till exempel juridik eftersom 

man inte kan använda den viktiga terminologin som är en stor del av juridiska texter. Att 

skriva klarspråk utesluter dock inte facktermer, eftersom man kan förklara dem när man 

använder dem, och dessutom har undersökningar visat att facktermer inte har en särskilt stor 

del inom juridiska texter. Främst är det ett gammaldags språkbruk som fortfarande används 

av jurister som gör texten otillgänglig. Juridiska facktermer betyder dessutom olika saker 
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beroende på område och lagstiftning.63 Inom skatterätten finns det flertalet olika lagstiftningar 

och olika bedömningar man gör. Frasen ”uppenbart oskälig” finns i trängselskattelagen när 

det gäller i vilka tillfällen man kan ta bort en tilläggsavgift, medan momslagstiftningen 

självklart hanterar helt andra kriterier och skäl.64 

Ännu en myt är att klarspråk bara handlar om att undvika svåra ord. Visserligen är en del 

i klarspråket att använda sig av enklare ord men klarspråket innebär mycket mer – som hur 

texten läggs upp, att vara pedagogisk och logisk i sin framställning, kanske att inleda med en 

sammanfattning. Punktlistor är också ett sätt att förenkla texten och göra den lättare att ta till 

sig för läsaren.65 

Ytterligare en myt är att det inte finns några bevis för att klarspråk faktiskt gör texterna 

lättare att förstå. Tvärtom finns det flertalet undersökningar som visar att klarspråket fyller sin 

funktion. Läsbarhetsforskningen har visat att inskjutna bisatser stör läsningen och minskar 

förståelsen. Det är mer tidseffektivt att läsa ett konkret substantiv än ett abstrakt, och verb är 

lättare att förstå än substantiv, vilket är kända fenomen inom språkvetenskapen.66 

En sista myt är att klarspråk inte är något som jurister ska ägna sig åt, eftersom det ligger 

utanför deras expertområde. Det finns yrkesgrupper som är specialister på språk, så de kan 

ägna sig åt att förenkla juristens texter, istället för att experten på juridik ska göra det.67 Inom 

Skatteverket finns det liknande uttalanden – frågor om varför skattehandläggarna ska ägna sig 

åt klarspråk när myndigheten istället kan ta fram mallar på central nivå. Då får handläggarna 

tid att tolka lagstiftningen och fatta beslut. Men det finns faror med att låta någon annan tolka 

ens text och göra förenklingar – texten kan förvanskas och få en annan innebörd. Det tar 

dessutom mycket resurser. Om man inte kan förklara sitt ämne enkelt för läsaren kan det 

också vara så att man helt enkelt inte har förstått ämnet till fullo.68 

I Polen har prosty język mötts av mycket kritik, misstro och det florerar mycket myter 

om detta sätt att skriva. En av de första myterna är att ”język prosty to język prostacki” 

(översättning: Enkelt språk är grovt språk), vilket många som arbetar inom myndigheter har 

ansett. Dr Tomasz Piekot, grundaren till ”Prosta Polszczyszna” vid Wrocławs universitet, har 

svarat på kritiken. Han förklarar att många inte kan se skillnaden mellan det ”enkla” och det 

”grova”. För att förklara vidare exemplifierade han med en bro över floden Wda, där någon 
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65 Englund Hjalmarsson och Mattson. Juristens skrivhandbok, s 108. 
66 Englund Hjalmarsson och Mattson. Juristens skrivhandbok, s 108-109. 
67 Englund Hjalmarsson och Mattson. Juristens skrivhandbok, s 109. 
68 Englund Hjalmarsson och Mattson. Juristens skrivhandbok, s 109. 



 

 

vid ett lågt parti har klottrat varningen ”Kryj ryj” (översättning: Ducka trynet [en ordlek]), 

vilket är enkelt skrivet, men absolut grovt. Han fortsätter med att berätta att man inte vill att 

myndigheter ska skriva på det sättet, men om den lokala myndigheten hade författat 

varningen på byråkratiskt språk, kan man (ironiskt sett) föreställa sig följande ordalydelse: 

”Uwaga w związku z niskim przęsłem, o ile podniósł się poziom wody, a użytkownik łódki 

ma więcej niż 1,80 m wzrostu, należy rozważyć uchylenie się” (översättning: Obs! På grund 

av lågt spann, bör man vid hög vattennivå och vid båtförarens längd som överstiger 1,80 m, 

överväga att böja sig ned). Det handlar helt enkelt om hur man ska skriva för att det ska vara 

”elegant, effektivt och utan tvivel”, i det här fallet ”Uważaj na głowę” (översättning: Akta 

huvudet).69 

En annan myt är att tjänstemän har låg språklig kompetens och skriver dåligt, vilket 

enligt dr Piekot har spridits av media. De undersökningar som Dr Piekots team har genomfört 

visar dock på att tjänstemännen skriver utomordentligt. Problemet ligger i att det finns ett 

förhärskat sätt att skriva på som ”sitter i väggarna”, och efter några veckor på myndigheten är 

det svårt att skriva på ett annat sätt.70 Tjänstemännen kan dock i vissa fall idag sakna mod att 

gå emot de konventioner som råder på myndigheten de jobbar på. De skriver också på ett sätt 

som historiskt sett inte var menat för den masskommunikation som det är idag – då målet var 

att kontrollera medborgarna (under Polens delningar eller när Polen legat under andras 

herravälde, samt under Folkrepubliken Polen [1952-1989]). Det språket var tvunget att vara 

komplicerat och svårförståeligt – för att skapa en känsla av auktoritet, objektivitet och när det 

så krävdes till och med skräck. En annan anledning till att myndigheternas språk är svårt är 

för att den polska lagstiftningens språk är otillgängligt – och det språket måste tjänstemannen 

referera till.71 

Nästa myt är att myndighetsspråket inte går att förenkla. Det går faktiskt, och vissa 

institutioner i Polen har använt sig av reglerna för prosty język under flera år, däribland 

skattemyndigheterna. Men ett råd som en språkvetare har gett är att om man ska införa prosty 

język så ska man börja med att förenkla enklare texter, för att öva på metoden.72 

Ytterligare en myt är att det inte är professionellt att skriva med ett enkelt språk, speciellt 

inte i offentlig administration. Det viktiga då är att komma ihåg att målet med varje 

kommunikation är att förmedla viss information. Frågan är om det är professionellt att skriva 
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på ett sätt som gör att nästan ingen förstår informationen. Man ska också komma ihåg att 

myndigheten är till för medborgaren, för skattebetalaren. Eftersom myndigheten är till för 

medborgaren ska tjänstemännen alltså skriva på ett sätt som medborgaren förstår. När vissa 

får frågan varför de skriver på ett visst sätt kan svaren vara att det är så man blivit upplärd, att 

det är så ledningen förväntar sig att man skriver eller att det är en text i tjänsten och inte ett 

brev till en vän. Det är dock inga sakliga argument för att inte skriva enkelt.73 

Ju mer komplicerad text, desto mer professionell författare, är en annan myt om prosty 

język. Den genomsnittliga mottagaren ska dock kunna förstå prosty język, medan hen inte 

förstår det traditionella byråkratiska sättet att skriva. Man bör som tjänsteman fråga sig om 

man känner tillfredsställelse över hur professionell man är, när mottagaren ringer upp och 

frågar vad det egentligen står i texten som man skickat ut.74 

En farhåga är att om man som tjänsteman skriver enkla texter så kommer skattebetalarna 

inte att respektera en eller ta texten på allvar. Man skriver på ett komplicerat sätt för att visa 

att man är bildad och har gedigna kunskaper om ämnet, med hänvisningar till lagtexter, i tron 

att mottagaren då kommer att respektera en. Så behöver dock inte vara fallet – det kan faktiskt 

ha motsatt effekt. Men genom en rakare kommunikation med mottagaren i åtanke kan man 

uppnå en respekt mycket lättare. Genom texter av hög kvalitet och fint utformande kan man 

skapa en positiv bild av myndigheten. Bara genom att kasta ett öga på texten bildar sig 

mottagaren en uppfattning om myndigheten. Undersökningar visar också att mottagarna 

uppskattar en text som är begripligt skriven, även om skrivelsen kommer från en myndighet.75 

En annan farhåga är att om man sammanfattar lagtexter istället för att citera dem 

ordagrant, kan mottagaren invända att man har tolkat lagstiftningen felaktigt. Men när det är 

så lätt att hitta lagtexten i sin ursprungliga ordalydelse på internet, bör man som tjänsteman 

bara lita på sitt kunnande och sin kompentens och sammanfatta lagtexterna på ett sätt som är 

lättbegripligt för mottagaren. En åsikt är att eftersom det är en text skriven av myndigheten 

måste den ha en sådan karaktär att högre instanser eller domstolar inte motsäger texten. Men 

mottagaren är alltid medborgaren, skattebetalaren, inte några andra instanser eller domstolar. 

Texter skrivna på prosty język har redan överklagats och hamnat hos domstolar, och det finns 

inget som tyder på att just språket har ifrågasatts.76 
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Ytterligare en åsikt är att det inte tjänar någonting till att förenkla språket, att man inte 

uppnår någonting med det och att det heller inte är någonting man har tid till. Men eftersom 

samhället går fortare har människor mindre tid för varje göromål, däribland till att läsa 

myndighetsskrivelser. Den nya generationen är en generation van vid snabb och lättförståelig 

kommunikation som i sociala medier och förväntar sig lättförståeliga texter. Tjänstemannen 

som känner att den inte har tid att förenkla sina texter bör fundera på om den har tid för att 

svara på samma frågor om och om igen från medborgare som inte förstår texterna de får. Man 

tjänar alltså tid på att inte få så många telefonsamtal som man får när texterna är svåra att 

förstå.77  

En sista myt är att medborgarna har dålig språklig kompetens och genom att förenkla 

myndighetsspråket sänker man sig till en låg nivå. Det handlar dock återigen att respektera 

mottagarens tid och behov av att få lättillgänglig information, i ett samhälle där alla matas 

med information från alla håll. Att använda sig av klarspråk innebär alltså inte att den 

genomsnittliga nivån på kunskap och språkförståelse sänks. Klarspråk behövs istället för att 

möta de nya krav som informationssamhället ställer på alla.78 

Gällande hälsningsfraser i skrivelserna är det många tjänstemän som tycker att de inte 

kan stå bakom ”Szanowna Pani” (översättning: ”ärade frun”, svensk motsvarighet närmast 

”kära frun”, notera dock att det är mycket mer familjärt än den polska skrivelsen ) , ”Z 

poważaniem” (översättning: ”högaktningsfullt”, svensk motsvarighet närmast ”med vänlig 

hälsning”, dock skiljer stilnivån, där den svenska är mer familjär än den polska skrivelsen), 

”Z wyrazami szacunku” (översättning: ”högaktningsfullt”), eftersom man som myndighet har 

makten att lägga på straffavgifter och fatta beslut för skattebetalarna – relationen är inte 

jämlik. Men det faktum att lagen tvingar myndigheten till ett visst agerande betyder inte att 

tjänstemannen inte kan bemöta medborgarna på ett respektfullt sätt.79 

 
 

3.2 Arbetet på övergripande nivå 
I Sverige har Institutionen för språk och folkminnen gett ut material gällande klarspråk under 

flertalet år. Det främsta materialet för att i praktiken skriva klarspråk är Språkrådets 

”Myndigheternas skrivregler”, som innehåller hjälpmedel för tjänstemän på myndigheter för 
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att kunna använda klarspråk i sitt arbete.80 På sin hemsida har de dock en förenklad lista med 

de viktigaste punkterna för att skriva klarspråk. För det första ska man ha syftet med texten 

klar, och fundera på hur man ska nå det syftet. Texter har ibland flera tänkta mottagare men 

en huvudsaklig mottagare och det är till den personen som texten ska rikas.81 Ofta kan en text, 

till exempel ett skattebeslut, vara menat för privatpersonen, men skrivs för en tänkt jurist som 

senare skulle kunna föra en process. Men det är privatpersonen som beslutet är adresserat till 

som är den huvudsakliga mottagaren, och det är till den personen som man ska skriva.82 Man 

ska välja en lagom personlig ton och relevant innehåll. Vidare ska man disponera texten på ett 

logiskt sätt och skriva informativa rubriker. Det som behöver förklaras ska förklaras, men 

sådant som inte behövs ska strykas. Man ska undvika långa och invecklade meningar, utan 

istället använda begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. Slutligen ska man 

sammanfatta det viktigaste och välja en genomtänkt grafisk formgivning.83 

I Polen finns det sedan juni 2019 en grupp som arbetar med att premiera prosty język 

inom den statliga administrationen. De samarbetspartners som arbetar inom den gruppen, 

representanter för KPRM, ministerier, centrala myndigheter och województwa, ska dela 

erfarenheter med varandra och utveckla arbetet med prosty język. Fler myndigheter som ännu 

inte har skickat in intresseanmälan kan ansluta sig till gruppen och sända en representant för 

att engagera sig i projektet. Representanterna ska utveckla modellen för myndigheternas 

prosty język och anpassa verktyg och regler för prosty język för att det ska passa deras egna 

organisationer. Ett av de viktigare uppdragen som gruppen har är att utarbeta och presentera 

rekommendationer för myndighetschefen inom Służba Cywilna så att de kan inkorporeras i 

alla berörda delar av Służba Cywilna. Sedan gruppen bildades har den haft åtminstone tre 

träffar.84 Vid den första träffen förde gruppen diskussioner om varför prosty język är viktig, 

vilken del prosty język har i Służba Cywilnas vision samt hur man fördjupar medborgarnas 

förtroende gentemot staten. Chefen för Służba Cywilna, Dowiat-Urbański, konstaterade att 

den här gruppen är en viktig del i att integrera reglerna för prosty język i hela 

statsadministrationen. De nära 50 deltagarna kom från både centrala och regionala 
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myndigheter. Det viktigaste i samarbetet är att premiera ”prosty język i przyjazna 

komunikacja” (klarspråk och vänlig kommunikation) samt att ta fram universellt 

utbildningsmaterial som man kan använda sig av inom alla typer av myndigheter.85 Vid det 

andra tillfället låg fokus på att byta erfarenheter med varandra samt försöka svara på frågan 

om hur man inför prosty język i myndigheter. De diskuterade bland annat var man ska 

påbörja förändringsarbetet för att det ska vara effektivt inom organisationen. Vissa ville veta 

mer om vilka verktyg och mekanismer som man kan använda för att förenkla skrivelser.86 

Under det tredje tillfället kunde man konstatera att arbetet med en rekommendation från 

Służba Cywilna hade pågått i närmare ett år. Den rekommendationen skulle innehålla 

riktlinjer och förklara hur man ska implementera prosty język i myndigheterna. Under mötet 

presenterade även bland andra representanter från KAS sina vinnande koncept, däribland 

projektet ”Ulga językowa”87 (se vidare i avsnitt 3.3). 

Służba Cywilna förespråkar prosty język på sin hemsida, där tips ges om hur man kan 

uppnå en text som är lätt för mottagaren att förstå. Tonvikt ligger vid att offentliga organ har 

ett ansvar att mottagaren kan förstå dem vid första genomläsningen och på så sätt veta hur de 

ska använda sig av det offentligas tjänster.88 Genom att använda ett enklare språk, och genom 

att hålla sig till prosty języks regler, kan man höja kvaliteten på de texter man som tjänsteman 

vid myndigheter skriver, samtidigt som de blir lättare att förstå. Prosty język är effektivt såväl 

i texter till medborgare och utlandsfödda som till personer med de högsta ämbetena.89  

Służba Cywilna har punktat upp 21 regler som utgör prosty język på sin hemsida.90 

För det första ska man tänka på mottagaren och anta dess perspektiv. Man ska använda 

sig av direkt tilltal och ofta använda personliga former, samt använda ”vi” om den egna 

organisationen. Vidare ska man använda sig av emfatisk disposition, det vill säga skriva det 

viktigaste först och texten ska ha en logisk följd. Genom att använda rubriker strukturerar 

man upp texten och ger läsaren en bättre överblick, och till detta kan man även använda listor 

och tabeller. Meningarna ska vara korta, på omkring 15-20 ord. Istället för att skriva om 

skrivandet ska man skriva sakligt och koncist, samt använda en naturlig meningsuppbyggnad, 

vilket i polskan innebär först substantiv och sedan verb. Man ska undvika bisatser som skjuts 

in mitt i meningen.91  
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Texten ska innehålla fler verb än substantiv eftersom verb levandegör budskapet, ger 

riktning åt handlingarna och visar vem som står bakom dem. Man ska vidare undvika passiv 

form och konstruktioner som: att vara eller att bli + perfekt particip, och även undvika 

presens particip. Det är former som slutar på -ąc, -ący, -ąca, -ące i polskan. Verbalsubstantiv 

ska undvikas. Det är sådana substantiv som slutar på -anie, -enie, -cie. De används ofta med: 

w razie (ifall), z powodu (på grund av), na skutek (till följd av), w celu (för att). Vidare ska 

man undvika opersonliga former av verb, alltså de som slutar på -no, -to. Dessutom ska man 

använda språket med omsorg och välja kortare och enklare ord framför de sammansatta, med 

många stavelser som låter främmande. Vidare ska man använda välkända ord som låter 

familjärt men däremot undvika överdrifter, att skriva med patos eller högtravande stil.92  

Det är bäst att välja ord som har en konkret betydelse, inte abstrakta substantiv, samt 

undvika juridisk och teknisk jargong eller specialtermer. Om några svåra termer används ska 

de förklaras. Man ska försöka använda sina egna ord när man förklarar för mottagaren 

anledningen till texten, vad resultatet kommer att bli, så att mottagaren förstår texten och den 

blir användbar för den. Den rättsliga grunden ska tas med längre ned, gärna i slutet av texten. 

Slutligen ska man använda korrekt polska.93 

 
 

3.3 Material om klarspråk för skattemyndigheter 
Skatteverket har arbetat med klarspråk under en väldigt lång tid på ett strategiskt sätt med 

egna språkkonsulter för att utbilda handläggare,94 och har tagit fram specifika riktlinjer för 

klarspråket anpassade efter skatteverksamheten.95 Det står uttryckligen i bilagan till riktlinjen 

för språk och tonalitet att Skatteverket följer ”Myndigheternas skrivregler”. I bilagan till 

språk och tonalitet finns vissa regler som återfinns i ”Myndigheternas skrivregler” – de regler 

som många upplever som svåra och brottas med. Där den allmänna språkvården har sagt att 

flera skrivsätt är godkända har Skatteverket valt ett av dem för att det ska vara konsekvent.96 

Det framgår inte ur dokumentet vid vilka tillfällen Skatteverket har gjort ett sådant 

ställningstagande. Nedan lyfts några exempel på de regler som behandlas i dokumentet fram, 

för att synliggöra hur arbetet med klarspråk kan gå till i praktiken. 
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Reglerna som nämns är hur man ska skriva datum och tidsrymd (där alternativa varianter 

är godkända). Värt att notera är att vid brevväxling med utlandet ska det landets standard 

användas för datumskrivning, men att om handläggaren inte känner till den ska månadens 

namn skrivas ut. Gällande klockslag finns det en svensk standard där punkt används mellan 

timmar och minuter. Midnatt skrivs på två olika sätt beroende på om det är en sluttid eller 

ankomst (24.00), alternativt starttid eller avgång (00.00). Vid tidsintervall finns det tre olika 

varianter man kan använda, men man ska inte blanda dem: 10.00-11.00, mellan 10.00 och 

11.00 eller från 10.00 till 11.00.97  

Skatteverket rekommenderar handläggarna att skriva ut ord eller uttryck istället för att 

förkorta dem, med undantag för etc. som inte bör skrivas ut som etcetera. Bara de allra 

vanligaste förkortningarna ska användas – de finns med på en lista i dokumentet. De 

förkortningarna kan man använda utan att först förklara ordet. När man använder 

förkortningar ska man vara konsekvent inom samma text. Man ska också vara uppmärksam 

på att interna förkortningar kan betyda någonting helt annat externt – Skatteverkets KU för 

kontrolluppgift är mer känt som Konstitutionsutskottet98, SU för Skatteupplysningen kan 

betyda Stockholms universitet. Det står även mer om hur man ska hantera förkortningar när 

man vill ha en ändelse – då ska man använda kolon före ändelsen, som i ”vd:ar”. Skatteverket 

har även riktlinjer för förkortningar när det råder platsbrist, som i blanketter, då man kan vara 

tvungen att skriva org.nr-registrering istället för organisationsnummerregistrering. Det avråds 

samtidigt att de formerna används eftersom de är svåra att hantera, läsa och dessutom inte 

särskilt snygga.99  

Genitiv skrivs på svenska utan apostrof och markeras med ett s eller ett s-ljud (som z 

eller x). Apostrof kan bara i vissa fall där det finns förväxlingsrisk användas, och då efter s:et, 

som i Andreas’ bil, eftersom bilen även kunde ha ägts av Andrea. Engelsk genitivform, med 

apostrofen före s:et, ska aldrig användas.100 Det finns ett stycke om hur man skriver 

hänvisningar till Skatteverkets egna dokument, samt lagtexter och hur man skriver 

paragraftecken. Siffran ska till exempel alltid vara före kap. och paragraftecken, lagen ska 

skrivas med liten begynnelsebokstav och SFS-numret ska stå inom parantes efter lagens namn 

i klartext.101 
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I bilagan till riktlinjen för språk och tonalitet beskrivs reglerna med exempel och vilket 

språkbruk som ska undvikas. Där anges det att det viktigaste klarspråksarbetet börjar innan 

man ens börjar skriva sin text, genom att man avgränsar ett syfte med texten. Till exempel 

kan man vilja informera läsaren om något, som hur man gör en adressändring på internet, 

utreda något eller övertyga läsaren om att till exempel använda en e-tjänst. Om man har för 

många syften i samma text kan texten bli väldigt rörig och svår att förstå. Det är mottagarens 

perspektiv som ska styra hur man utformar texten – mottagaren vill veta vad hen ska göra och 

hur hen ska göra – vad Skatteverket har för underliggande resonemang är inte relevant för 

läsaren. Instruktioner kan alltså med fördel skrivas som i en ett matlagningsrecept, med 

direkta uppmaningar i punktform.102  

När man sedan gör sig redo att skriva sin text ska man fundera på vilken kunskapsnivån 

läsaren har och försöka anpassa sig efter den. Man ska sträva efter att använda ord som är 

lätta att slå upp och inte använda synonymer till de nyckelbegrepp man använder – det ökar 

förståelsen att vara konsekvent. Man kan även använda exempel för att göra texten lättare att 

förstå.103 Huvudbudskapet ska komma först, till exempel ”Du ska betala z kronor”. Orsaken 

till varför läsaren ska betala kan komma efteråt, eftersom det inte är lika viktigt. Det är viktigt 

att hålla en röd tråd i texten och att behandla en sak i taget, samt att undvika upprepningar. 

Rubrikerna kan också ha en stor inverkan på texten – genom tydliga rubriker är det lätt att 

hitta i texten.104 Man ska undvika kanslisvenska, vilket inte är det samma som fackspråk, utan 

att skriva mer än nödvändigt. Det är också bra att använda ord med så tydlig och avgränsad 

betydelse som möjligt, istället för abstrakta ord som öppnar upp för flera olika tolkningar.105 

Ett exempel är ”tillhandahålla”, som kan betyda både sälja, erbjuda och hyra ut. Är det något 

specifikt man vill uttrycka är det bättre att då exempelvis skriva ”sälja”. Det är också 

mottagarens uppfattning av ordet som är viktigt (egentligen betydelsen man får fram genom 

att slå upp ordet i en ordbok) – att man internt på Skatteverket använder ett visst ord i en viss 

betydelse spelar ingen roll.106 Genom att variera meningslängden och undvika för långa 

meningar kan man göra texten lättare att läsa, men det är framförallt meningens struktur som 

styr hur lätt det är att läsa.107 Det är bäst att undvika passiva verbformer, exempelvis 

”Anmälan skickas in senast den 14 maj”, utan istället skriva på ett sätt som är tydligt vem 
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som ska göra något, exempelvis ”Skicka in anmälan senast den 14 maj”. Numera ska man 

även skriva ”ska” och inte ”skall”.108  

Man ska undvika att tilltala läsaren i tredje person, som till exempel ”skattebetalaren”, 

utan använda ”du” till fysiska personer och ”ni” till juridiska personer. Att använda begreppet 

”medborgare” i omtal kan vara problematiskt eftersom det inte tar sikte på de många 

skattebetalare som är verksamma i Sverige utan att vara medborgare. Det är då bättre att 

använda ”privatperson”.109 Att använda ”skattebetalare” kan också vara problematiskt, 

speciellt i sammanhang då det inte är relevant att personen betalar skatt, eller i sammanhang 

då personen faktiskt inte ska betala någonting utan få pengar tillbaka från Skatteverket.110 Att 

använda ”kund” är populärt internt, men är problematiskt eftersom personerna som har 

kontakt med Skatteverket inte har något val – de kan inte välja att vara kunder hos ”någon 

annan skattemyndighet”, utan har alltid Skatteverket som motpol.111 Man kan använda det 

internt för att prata om ”kundmöten” men aldrig externt mot allmänheten.112 När könet är 

okänt eller ointressant kan man med fördel använda det könsneutrala ordet ”hen”. Det är 

bättre att använda hen än att använda konstruktioner som ”hon eller han”, eftersom det 

utesluter personer som inte har en binär könsidentitet.113  

För motsvarande regler i polska skattemyndigheter har bland annat Mariusz Kuciewicz 

berättat om i en mejlkonversation. Han arbetar sedan oktober 2020 som koordinator för 

prosty język på en skattemyndighet. Han förklarar att klarspråket inom KAS är relativt nytt. 

Den 29 juli 2020 skickade chefen för KAS ut ett direktiv i myndigheterna med titeln ”W 

sprawie upowszechniania prostego języka urzędowego w jednostkach organizacyjnych 

KAS”.114 Det direktivet gav upphov till ett projekt om prosty język inom KAS. Inom ramen 

för projektet införde man ambassadörer och ledare för klarspråksarbetet. Det är de som 

förbereder material kopplat till myndighetskommunikation.115 Själva arbetet med prosty język 

började förstås inte med detta direktiv.116 Enligt Kuciewicz har ett enkelt och begripligt språk 

alltid varit en prioritet vid kommunikation med skattebetalarna. Direktivet utkristalliserade 

framför allt tre mål för skattemyndigheterna – att samarbeta inom KAS:s organisationsramar 
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för en klar, enkel och läsbar kommunikation med skattebetalarna och internt inom 

finansdepartementet, att öka kunskapen om ett enkelt offentligt språk och förenkla mallar för 

offentliga utskick. För att nå upp till de satta målen tillsattes prosty język-ambassadörer. De 

valdes från anställda inom de administrativa skattemyndigheterna. Några av prosty język-

ambassadörernas uppgifter innefattar att utveckla regler för användningen av prosty język, att 

arbeta fram mallar för offentliga utskick som håller sig till dessa regler samt i allmänhet vidta 

åtgärder för att premiera prosty język. Ambassadörerna utför de här uppgifterna bland annat 

genom samarbete med andra koordinatörer inom projektet för prosty język. De diskuterar 

olika förändringar och kommenterar föreslagna ändringar som ska förenkla 

myndighetsspråket med varandra. Koordinatörerna ska marknadsföra principerna för prosty 

język i sina kontor genom att presentera ambassadörernas senaste idéer, och rapporterar sedan 

tillbaka till ambassadörerna om hur arbetet fortskridit. Det som är aktuellt just nu, tack vare 

mallar för beslut och andra handlingar som ambassadörerna har tagit fram, är att 

korrespondensen från myndigheten blir informell och artighetsfraser används vid tilltalet av 

skattebetalarna, till exempel ”Szanowny Panie/Szanowna Pani/Szanowni Państwo” 

(översättning: ärade herrn/frun/herrskapet) i början av breven och ”z wyrazami szacunku” 

(högaktningsfullt) i slutet av breven. Innehållet är lättare för skattebetalaren att ta till sig i 

skrivelser från myndigheterna (inklusive beslut) genom att man vänder sig direkt till 

skattebetalaren i första person, till exempel ”W dniu… złożyła Pani wniosek w sprawie…” 

(Den … skickade du [frun] in en ansökan i ett ärende om…) istället för att tala om 

skattebetalaren i tredje person som förr, till exempel ”W dniu… podatnik złożył wniosek w 

sprawie…” (Den … skickade skattebetalaren in en ansökan i ett ärende om…).117 

I ett dokument skrivet av ambassadörerna för prosty język förklarar ambassadörerna mer 

i detalj själva syftet med prosty język – att det inte bara handlar om att undvika komplexa, 

långa och oklara språkstrukturer i texter, att förenkla befintliga texter eller att författa nya 

texter i enlighet med principerna för prosty język. Det finns även ett större perspektiv då det 

är ett helt nytt sätt att kommunicera – ett enklare, effektivare och vänligare sätt. Källan till 

”idea prostego języka” (idén om klarspråket) är att kommunikationen ska vara rak och fylld 

av respekt för mottagaren. Det gäller inte bara förfrågningar eller beslut som riktas direkt till 

skattebetalaren utan även övriga kommunikationssätt som mejl, information på hemsidan, 

telefonmeddelanden och anslagstavlor. I all typ av kommunikation är det värt att ha 

mottagaren i åtanke. Det ska bara krävas en genomläsning för att mottagaren – oavsett 
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utbildningsnivå eller kunskapsnivå – ska kunna ta till sig informationen. Ambassadörerna 

punktar dessutom upp att prosty język är (1) en kommunikationsstil (huvudsakligen i skriftlig 

form), (2) har specifika regler för organisering av uttalanden, (3) är skrivsättet i den offentliga 

kommunikationen och (4) riktas till en bred publik, nämligen vuxna och, i statistisk mening, 

genomsnittliga polacker. Genom att använda sig av reglerna för prosty język når man den 

breda publiken med samma budskap, mottagarna kommer att förstå texterna och det ökar 

också chansen att få rätt svar från mottagaren. Ambassadörerna avslutar med att det som nu 

behövs är mod att våga genomföra de här förändringarna, att skriva texter i denna nya anda 

och att våga sammanfatta lagtexter på ett sätt som är anpassat efter mottagaren.118 

Ännu har inga revisioner gjorts där prosty język har tillämpats, eftersom det är så nytt 

inom skattemyndigheterna, men det är möjligt att ambassadörerna kommer att undersöka hur 

förändringarna som införts i skattemyndigheterna används under revisioner, eller så kommer 

undersökningarna att utföras av respektive kontor.119 

Ett exempel på en skattemyndighet som har kommit långt i sitt arbete med prosty język 

är Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, som påbörjade sitt klarspråksarbete redan 2017. 

De har visat att det går att underlätta språket och kommunikationen med skattebetalarna, och 

att det faktiskt lönar sig att göra så. Skattemyndigheten fick inspirationen från Pracownia 

Prostej Polszczyzny, projektet som pågår vid Wrocławs universitet, samt en kampanj som 

Rzecznik Praw Obywatelsich (en statlig tjänsteman med uppdrag att skydda medborgarna 

mot olagliga åtgärder), senaten och Rada Języka Polskiego startade upp. För att ytterligare 

inspirera de anställda uppmuntrades de av myndighetschefen att bekanta sig med olika 

presentationer som Tomasz Piekot (aktiv i Pracownia Prostej Polszczyzny) har skapat. De 

anställda på skattemyndigheten gick sedan på en utbildning på central nivå, som Pracownia 

Prostej Polszczyzny höll i. Därefter startades en arbetsgrupp, som bestod av fem personer från 

olika delar av organisationen. Arbetsgruppen hade som uppdrag att förenkla myndighetens 

språk. Det första arbetsgruppen gjorde i det uppdraget var att undersöka det språk som 

användes just då i myndigheten. De texter de undersökte var de mest förekommande texter 

som myndigheten skickade ut till allmänheten, alltså begäran om komplettering, 

kommuniceringsbrev, anståndsbeslut och beslut om skatteavdrag. Utifrån den analys som 

gjordes kunde gruppen formulera mål för det fortsatta arbetet. I sitt arbete utformade 

arbetsgruppen två broschyrer, ”Jak pisać prostym językiem” (Hur skriva på klarspråk) och 

”Praktyczne wskazówki dla pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze” 
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(praktiska tips för de anställda på Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze). Där samlade de 

ihop de viktigaste reglerna för att skapa texter. Broschyrerna blev tillgängliga för alla 

anställda på skattemyndigheten, så att alla kunde skriva mer lättförståeliga texter utan svår 

terminologi eller formell stil. Arbetsgruppen utvecklade sedan mallar skrivna i prosty język, 

höll utbildningar för sina kollegor, granskade sina egna regler för prosty język, delade med 

sig av sina kunskaper med andra och har fortsatt att utveckla prosty język på ett sätt som 

gagnar andra polska myndigheter.120 

Det senaste projektet på klarspråksområdet inom KAS är ”Ulga językowa” 

(”Språklättnad”), och inom ramen för det projektet ”Piątki z ulgą językową” (”Fredagar med 

språklättnad”), där det varje vecka presenteras en liten tanke kopplad till klarspråk på KAS:s 

intranät.121 Izba Administracji Skarbowej w Kielcach har information på sin hemsida om 

projektet som finansministeriet har tagit initiativ till. Arbetet med projektet startade i juli 

2020 och syftet är att myndighetsspråket, både den interna och externa kommunikationen, ska 

förenklas. Framför allt ska skrivelser från myndigheterna förändras, men även rättsliga 

förtydliganden, innehåll i direktiv och information som sänds via mejl. Målet är att det ska 

vara enklare för mottagaren att förstå informationen. Några anställda inom myndigheten har 

fått en första utbildning inom prosty język och ska stötta direktören och ledaren för projektet i 

regionen – gruppen marknadsför prosty język och ska locka fler medarbetare till att förändra 

sitt sätt att skriva.122 

 

Nedan följer några exempel på vanligt förekommande fraser och termer som används 

felaktigt av många av de anställda inom KAS. De förklaras inom projektet ”Ulga językowa”. 

Då de är väldigt specifika i hur polskan används, är de svåröversatta men har ofta någon form 

av motsvarighet i svenskan.  

 

„Niektórzy idą po najmniejszej linii oporu. No cóż, źle idą. Prawidłowa forma to: iść po 

linii najmniejszego oporu, bo to opór ma być mały, a nie linia.”123 
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Exemplet handlar om ”det minsta motståndets lag”, där det är vanligt att skriva på ett sätt 

som motsvarar ”motståndets minsta lag”, istället för den korrekta formuleringen. 

 

„W każdym bądź razie czyli skrzyżowanie różnych wyrażeń. 

Prawidłowo powiemy 

- w każdym razie 

- bądź co bądź”124 

Detta exempel förtydligar att ett vanligt sätt att uttrycka sig innebär en blandning, 

kontamination, av två olika fraser eller talesätt, och förklarar vilka två fraser det egentligen 

rör sig om. Ett svenskt exempel på en kontamination är ”Det spelar ingen betydelse”, vilket är 

en blandning av ”Det spelar ingen roll” och ”Det har ingen betydelse”. 

 

„Dobra i zła renoma 

Nie ma złej renomy. Renoma z definicji to bardzo dobra opinia o kimś lub o czymś, więc nie 

możemy dookreślać jej – szczególnie jej zaprzeczeniem.”125 

Det här exemplet tar sikte på ett ord som används felaktigt enligt sin definition. Det går 

inte att säga ”bra och dåligt renommé”, eftersom ”renommé” per definition innebär ett gott 

anseende. 

 

„Dwudziesty lipca czy dzudziestego lipca? Jak to jest z tymi datami? Prawidłowa forma w 

mianowniku to: dwudziesty lipca. 

Najłatwiej zapamiętać, że to tak jakbyśmy mówili: dziś jest dwudziesty (dzień) lipca. 

Oczywiście w dopełniaczu jest już dwudziestego, np.: to było dwudziestego lipca.”126 

Exemplet går inte att översätta till svenska, eftersom det handlar om polska ordningstal 

och hur de böjs på polska, något som det inte finns en motsvarighet till i svenskan. Det 

handlar alltså om böjning i kasusen nominativ och genitiv på ett felaktigt sätt.  

 

„Tzw. wielosłowia nie są przyjazne prostemu językowi. Zamiast mieć możliwość, 

począwszy od czy pismo z dnia 5 maja 2020 itp., lepiej powiedzieć: móc, od, pismo z 5 

maja 2020.”127 
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Detta exempel betonar vikten att uttrycka sig i klarspråk och att undvika onödigt långa 

formuleringar. Ett svenskt exempel är att istället för att använda ”erlägga betalning”, ska man 

helt enkelt skriva ”betala”.  

 

„Takie słowa jak: prezydent, minister, rzecznik – piszemy małą literą. Wielką literą 

piszemy nazwy urzędów, np. Rzecznik Praw Dziecka.”128 

Exemplet förklarar korrekt användning av stor och liten begynnelsebokstav i titlar och 

myndigheters namn. I svenskan är bruket detsamma – nämligen ”statsminister” och 

”tjänsteman” men ”Skatteverket”.  
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4 Analys 
 

Det är tydligt att Sverige har arbetat med klarspråk under mycket längre tid än Polen. 

Klarspråkets historik sträcker sig i modern bemärkelse åtminstone till mitten av 70-talet i 

Sverige. I Polen är prosty język ett relativt nytt begrepp, men trots det har mycket skett inom 

området. Arbetet med Prosta Polszczyzna vid Wrocławs universitet har pågått i mer än åtta 

år, men kan inte anses vara likartat klarspråket eller prosty język i användning eller syfte. 

Arbetet går visserligen ut på att förenkla polskan så att gemene man ska förstå det, men det är 

inget material som myndigheterna ska arbeta med eller som kan förbättra myndigheternas 

språkanvändning. Istället kan organisationer och företag anlita den gruppen som på uppdrag 

arbetar med språket på exempelvis hemsidor eller inom organisationer. Projektet Prosta 

Polszczyzna har en liten särställning – visserligen frikopplat från myndigheter och ett rent 

akademiskt projekt, men det har ofta varit den första kontakt som myndighetsvärlden haft 

med klarspråk, som vid Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, där den första inspirationen 

till det gryende arbetet togs från projektet. Projektet arbetar dock inte för eller med 

myndigheterna på så sätt att det är ledande eller drivande i utvecklingen på myndigheterna i 

sig. Någon motsvarighet till det här projektet har jag inte kunnat hitta i Sverige – kanske 

fanns det något sådant när klarspråket var helt nytt här också. Det främsta arbetet för 

klarspråket i Sverige verkar istället ske hos Språkrådet och de enskilda myndigheterna.  

Både Polen och Sverige är med i internationella organisationer, men hur det arbetet har 

påverkat utvecklingen i Sverige eller Polen har varit svårt att få fram. Det har inte varit enkelt 

att hitta information om när Polen och Sverige blev medlemmar och jämföra med när arbetet 

med klarspråket och prosty język satte fart. Med den informationen skulle man kunna börja 

dra slutsatser om det är så att det internationella samarbetet satte igång processen i landet, 

eller om, i det här fallet Sverige, kunde ha varit en drivande part för klarspråk på 

internationell nivå.  

Det finns dock tydliga skillnader i hur klarspråksarbetet har pågått i Sverige och Polen, 

vilket till stor del beror på att tidsspannet har varit så olika. Sverige har haft ett arbete som 

pågått under sex decennier, ända sedan 60-talet. Redan från början kom utvecklingen 

”uppifrån”. Det verkar också som att det svenska klarspråksarbetet – kanske för att det under 

de första decennierna inte fanns motsvarande internationella arbeten och studier – ibland har 

mött stort motstånd, främst från jurister och andra som ska ha tänkts arbeta med klarspråket. I 

Polen har utvecklingen varit en gräsrotsrörelse, enligt Justyna Zandberg. Jag vet inte exakt 

när myndigheterna fick upp ögonen för prosty język på allvar, men nu är Służba Cywilna helt 



 

 

klart en drivande kraft bakom utvecklingen. Den myndigheten är på regeringsnivå, vilket är 

en likhet till den tidiga utvecklingen i Sverige – egentligen innan de svenska myndigheterna 

började anställa egna språkkonsulter – då arbetet skedde närmast på regeringsnivå. Men sedan 

dess har ansvaret i Sverige flyttats ned, sedan olika utredningar blivit färdigställda och 

lagändringar genomförda. De polska myndigheterna har idag representanter i en arbetsgrupp 

hos Służba Cywilna. Det kan öka möjligheterna att skapa regler med stor efterlevnad och 

dessutom lika införlivande i flera olika typer av myndigheter. Att Skatteverket är en enda 

nationell myndighet sedan 2004 har underlättat införandet av klarspråket, eftersom det kunnat 

göras från central nivå. Den polska skattemyndighetsvärlden är desto brokigare, men med bra 

förutsättningar eftersom Służba Cywilna hela tiden finns i bakgrunden.  

När det polska prosty język utvecklas finns det inspiration från hela världen – utvecklade 

organisationer, föregångare i Storbritannien och USA och andra EU-länder. När utvecklingen 

startade i Sverige verkade den ha skett i lite av en bubbla. Inspirationen och motivationen var 

en ökad demokrati – men inga källor om klarspråkets historik talar om internationell 

inspiration. Det verkar som att inga länder låg före Sverige i utvecklingen under 60- och 70-

talen, även om arbetet hade påbörjats på andra håll i världen. Det är inte orimligt att tänka att 

det kan ha varit en stor anledning till att arbetet har tagit lång tid i Sverige – man måste 

uppfinna hjulet. För Polen behöver det befintliga hjulet egentligen bara anpassas efter 

polskan.  

Förutsättningarna för att införa klarspråk i organisationerna är något olika i Sverige och 

Polen. I Sverige finns det en särskild så kallad klarspråksparagraf i språklagen, medan den 

polska Ustawa o języku polskim saknar något motsvarande. Två andra lagar, Ustawa o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych och Ustawa o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ger ett stöd för att prosty język ska få en 

plats i lagstiftningen, även om dessa lagars fokus är något annat än vad man kan förvänta sig 

som stöd för klarspråk. Den första lagen, Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych, tar sikte enbart på den digitala miljön, hemsidor på internet och 

mobilapplikationer. Den kan inte användas för att ge stöd åt ett klarspråksarbete för 

myndigheters utskick till medborgare. Den andra lagen, Ustawa o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, syftar framför allt på tillgänglighet för personer med 

olika funktionsnedsättningar, vilket torde lägga ett fokus på ”förenklad” polska, snarare än 

prosty język. De förutsättningar som finns i Polen kan alltså redan från lagstiftarens sida ha 

en längre väg att gå än i Sverige, där syftet med klarspråket är tydligt uttalat. En förklaring till 

att det är på det sättet kan helt enkelt vara att prosty język inte hunnit bli etablerat i Polen 



 

 

ännu, inte på den nivån att det kan föranleda lagändringar. Begreppet har enbart existerat i 

Polen sedan 2010, vilket är väldigt kort tid, speciellt för att införa lagändringar. När det ändå 

hänt så mycket i Polen på den korta tiden, kan något uttalat om prosty język i lagstiftningen, 

så att medborgarna i kontakt med myndigheter inte bara kan förvänta sig det, utan kräva det, 

vara nästa steg.  

Klarspråket och prosty język har mött liknande svårigheter, myter och farhågor i både 

Sverige och Polen. Detta är överraskande eftersom det har skett med sex decenniers 

mellanrum. Samtidigt har länderna, deras jurister, myndighetschefer och statstjänstemän, varit 

tvungna att gå igenom samma process för att slutligen acceptera klarspråket – en viss skepsis 

för det nya, en ovilja att vara med om för mycket förändringar, och en känsla av att det här får 

vara någon annans problem. Man kan nog koka ned alla de farhågor och myter kopplade till 

klarspråket som tidigare behandlats i det här arbetet, till just de här inställningarna. Det är 

faktiskt inte så förvånande att prosty język möter liknande problem som klarspråket i Sverige 

har gjort. Även om det på den tiden som Sverige påbörjade arbetet med klarspråket inte fanns 

några andra källor för klarspråket, så att det var en isolerad rörelse enbart i Sverige, hjälper 

inte det faktum att andra länder hunnit före Polen för statstjänstemännen där. De som är 

intresserade av klarspråk har antagligen slukat all litteratur på ämnet, men det är antagligen 

också de personer som blivit drivande i att införa prosty język i landet, kanske en del i den 

gräsrotsrörelse som nämndes tidigare. För de statstjänstemän som aldrig hört talats om prosty 

język är det lika nytt som det en gång var i Sverige. Därför kan samma myter och farhågor 

florera, eftersom dessa statstjänstemän inte har ett sådant egenintresse av ämnet att de läst på 

om situationerna i andra länder. Med det sagt finns det heller ingenting som visar på att 

motståndet mot klarspråket i svenska myndigheter på något sätt är utraderat för alltid. Nya 

generationer av statstjänstemän, som kanske arbetat någonstans där klarspråk inte har 

införlivats, eller nya juriststudenter som anammat språket från sin kurslitteratur (som på inget 

sätt är skrivna på klarspråk), har ofta någon eller några av de här myterna eller farhågorna 

med sig när de för första gången kommer in i en organisation som Skatteverket, där 

klarspråket är ordentligt utbrett. 

Vid en jämförelse av själva reglerna inom klarspråket och prosty język, som ska 

tillämpas på skattemyndigheter både i Sverige och Polen, är skillnaderna mycket små mellan 

länderna. I stort är det samma regler, samma principer som ska styra hur man utformar en 

text, vad man ska tänka på och vad slutprodukten ska resultera i. Den stora skillnaden mellan 

länderna är att Skatteverket centralt har kunnat införa klarspråket för att användas i varje del 

av verksamheten, medan de olika regionala och lokala skattemyndigheterna i Polen på grund 



 

 

av sin administrativa uppdelning måste styra arbetet själva. Självklart medför det skillnader i 

hur långt klarspråket har införlivats i verksamheten, där exempel som Drugi Urząd Skarbowy 

w Zielonej Górze ligger långt före vissa andra myndigheter. Av de svar som inkommit på 

frågor om arbetet inom skattemyndigheterna specifikt, kan man dock utläsa att mycket arbete 

ändå sker på central nivå inom KAS men i ett större perspektiv från Służba Cywilna (som 

påverkar myndigheter på fler områden än det skattemässiga). Polska skattemyndigheter 

verkar vara i slutfaserna för att få in prosty język i verksamheterna, för där som det redan 

anses vara en metod, ligger arbetet i linje med det i Sverige. Flera myndigheter verkar 

fortfarande vara på stadiet där de ska börja att förändra de allra första texterna, eftersom rådet 

att börja smått fortfarande är relevant. På flera håll finns det koordinatorer för prosty język – 

är de myndigheterna kanske i samma utvecklingsfas som de svenska var, när de första 

klarspråkskonsulterna hade utexaminerats och anställts?  

De regler för hur man skriver prosty język är även de mycket lika de regler som finns för 

det svenska klarspråket. En skillnad man dock kan se är att även om de skrivregler som 

Służba Cywilna skrivit är lika både reglerna i ”Myndigheternas skrivregler” och Skatteverkets 

”Bilaga till riktlinjen för språk och tonalitet”, finns det inga sådana välbeskrivna regler från 

KAS eller liknande för specifikt skattemyndigheterna. På den nivån finns det istället rent 

utbildningsmaterial, för att fortsätta sprida prosty język, inte handböcker för handläggare som 

redan gått utbildningar och behöver fortsatt stöd i sitt skrivande. Detta är dock inte 

förvånande, eftersom koordinatör och ambassadörer för prosty język inom 

skattemyndigheterna inte har funnits i sin roll förrän efter andra halvan av 2020. 

Arbetet med prosty język kommer inte på något sätt att vara ”klart” när det införlivats i 

alla skattemyndigheter – språket förändras hela tiden, som vi alla vet. Med ny 

skattelagstiftning kommer nya begrepp och terminologi, som måste förklaras för mottagarna 

på nytt. Men att arbetet struktureras upp, med tydliga ansvariga (som koordinatorerna för 

prosty język), ger goda förutsättningar för myndigheten i fråga att ständigt arbeta vidare med 

frågorna.   



 

 

5 Slutsatser 
 

Klarspråket i Sverige och prosty język i Polen skiljer sig på vissa punkter, men även 

likheterna är många. Svenska myndigheter fick upp ögonen för klarspråket långt tidigare än 

de polska, redan på 60- eller 70-talen, men nu när de polska myndigheterna arbetar med 

prosty język, går utvecklingen väldigt fort. Prosty język i Polen har nästan nått samma nivåer 

som det svenska klarspråket har gjort i vissa myndigheter, till exempel i Drugi Urząd 

Skarbowy w Zielonej Górze, där det verkar starkt etablerat. Det är framför allt det faktum att 

prosty język är så nytt i Polen – det har existerat som begrepp endast sedan 2010 – som 

medför mycket arbete för de som engagerar sig inom ämnet hos myndigheterna. Det ligger nu 

på dem att utforma det material och de rutiner som krävs för att deras kollegor ska kunna hitta 

sina metoder för att skriva på prosty język. Vilken väg de tar – rutiner och riktlinjer, mallar, 

en kombination av detta eller något helt annat – kan skilja sig beroende på vilken 

skattemyndighet de arbetar på, på grund av myndigheternas uppbyggnad. Att Służba Cywilna 

har ett samlat grepp om prosty język från regeringsnivå kan underlätta för alla 

förvaltningsmyndigheter, inte bara skattemyndigheterna. Det viktiga i arbetet med att införa 

prosty język i skattemyndigheterna är att låta arbetet ta tid så att det faktiskt blir accepterat av 

tjänstemännen. Det tar tid att förändra attityder – både de som sitter i väggarna i myndigheten 

och de som en handläggare kan ha fått från sin utbildning eller tidigare arbetsgivare. En 

attityd, ett sådant motstånd mot klarspråk och prosty język, som finns eller har funnits i både 

Sverige och Polen, är att det inte är tjänstemannens ansvar att skriva på det här sättet, att det 

inte ingår i jobbet som skattehandläggare eller skattejurist. Det är ett exempel på de olika 

attityder, myter och farhågor som både klarspråket och prosty język har mött, och som 

påverkar hur effektivt arbetet med att införa detta nya sätt att skriva ändå kan bli. Det är inte 

heller underligt att det är just tjänstemännen som har kommit med kritik mot klarspråket och 

prosty język eftersom det är de som påverkas av införandet. Trots att de arbetar i olika länder 

torde arbetssättet vara liknande och de har liknande utgångspunkt för sin kritik – till exempel 

osäkerhet inför sin egen yrkesroll eller ovilja att genomgå förändringar.  

Sammanfattningsvis skiljer sig inte klarspråket mot prosty język så mycket som det vid 

första anblicken borde göra – framför allt när man tänker på tidsspannet för arbetet. Man kan 

nästan säga att arbetet – förstås med vissa skillnader – skett som paralleller av varandra, 

Sverige under sex decennier och Polen komprimerat till ett decennium. Polen har inte hunnit 

ända till Sveriges nivå ännu, men med tanke på den takt som prosty język har utvecklats i, är 

det rimligt att anta att länderna kommer att vara på liknande nivå under 2020-talet.  



 

 

 

6 Avslutande reflektioner 
 

Om man skulle vilja fortsätta denna typ av forskning, i samma anda som det här arbetet, vore 

ett bra fokus de internationella organisationerna och deras betydelse för 

klarspråksutvecklingen i Polen och Sverige – samt hur länderna påverkat organisationerna 

och omvärlden. Något annat som inte rymts inom omfattningen för den här uppsatsen vore att 

rent praktiskt jämföra texter från skattemyndigheterna, gärna från innan klarspråksarbetet och 

prosty język hunnit ta fart, för att visa vilka förändringar som faktiskt har skett i texterna som 

skickas ut till medborgarna. Det vore intressant att se en sådan utveckling över tid, kanske 

främst med fokus på det polska arbetet, eftersom liknande observationer gjorts i tidigare 

forskning för det svenska arbetet. Att ta fram faktiska texter från skattemyndigheter, från 

början av 2000-talet till idag, och jämföra dem med fokus på prosty język, skulle vara en 

spännande undersökning. För det polska arbetet med prosty język vore det även intressant att 

vidga undersökningsområdet – kanske titta på fler myndigheter. Blir implementeringen hos 

olika myndigheter ”jämnare” för att Służba Cywilna har tagit kontroll över arbetet? Av egen 

erfarenhet av anställning hos tre statliga myndigheter i Sverige vet jag att arbetet med 

klarspråk är obefintligt på vissa myndigheter men starkt integrerat i det dagliga arbetet hos 

andra myndigheter. Kommer Polen slippa de här problemen om tio, tjugo år? Det vore 

intressant att fokusera ytterligare forskning inom just de här frågorna.   



 

 

7 Sammanfattning på svenska 
 

Syftet med uppsatsen har varit att jämföra klarspråkssituationen i Sverige och Polen med 

fokus på skattemyndigheter. De frågeställningar som har behandlats i arbetet är följande: 

 Hur skiljer sig klarspråket i Sverige mot prosty język i Polen?  

För att besvara frågan delar jag upp den i några underfrågor, nämligen: 

 Hur länge har arbetet med klarspråket pågått?  

 Vilka hinder har arbetet med klarspråket mött? 

 Vad innebär klarspråket hos skattemyndigheterna?  

 

Det främsta materialet har varit internt från skattemyndigheter – utbildningsmaterial för 

prosty język i Polen och den interna riktlinjen för hur texter ska skrivas på klarspråk från 

Skatteverket. Material från andra viktiga myndigheter på området, som Institutet för språk 

och folkminnen i Sverige och Służba Cywilna i Polen, har också varit viktiga för att kunna få 

svar på frågorna. En av avgränsningarna har varit att inte se på andra myndigheter än just 

skattemyndigheter, för att kunna hålla ett skarpt fokus genom arbetet och för att ha en 

omfattning som passar arbetet. 

I den egentliga framställningen har klarspråkets historik i Sverige och Polen behandlats. 

Undersökningen visar att det svenska arbetet med klarspråket började i slutet av 60-talet och 

att klarspråkets inriktning ändrades flera gånger – från att fokusera på enskilda krångliga ord, 

till att fokusera på texten som sin helhet, till att göra moderniseringar i texterna gällande 

användning av substantiv och direkt tilltal (du), sedan vidare till att anpassa sig efter modern 

teknik, sociala medier och kommunikation i nya former. Det polska arbetet med prosty język 

påbörjades först år 2010, genom att Ministeriet för regional utveckling började undersöka 

texter om EU-fonder. Snart tog arbetet gällande Prosta polszczyzna fast vid Wrocławs 

universitet, ett arbete som skulle inspirera och hjälpa myndigheterna på rätt väg. Men det var 

när Służba Cywilna år 2018 tog kontroll över prosty język som de stora förändringarna 

började ske inom myndighetsvärlden – koordinatörer inom prosty język anställdes i de lokala 

myndigheterna och arbetet med prosty język strukturerades upp på en övergripande nivå 

genom en arbetsgrupp hos Służba Cywilna, med representanter från flera andra myndigheter. 

Vidare har den styrande lagstiftningen behandlats – i Sverige finns det ett tydligt krav på 

myndigheterna att använda sig av klarspråk redan i lagstiftningen. I Polen saknas det kravet. 

Istället är det flera lagar som samverkar för att man ska kunna utläsa någonting om prosty 

język. Lagstiftning om att offentliga organ ska skapa tillgängliga internetsidor och 



 

 

mobilapplikationer som är lätta för användaren att förstå är det närmaste man kommer en 

reglering av klarspråket i lagstiftning, i kombination med en lag som ska garantera personer 

med funktionsnedsättningar tillgänglighet gällande information och kommunikation.  

Språkrådet i Sverige och den polska motsvarigheten Rada Języka Polskiego arbetar med 

sina respektive språk, skyddet av dem och för att premiera språken, ge råd och fastställa 

regler inom språken. Språkrådet i Sverige har ett uttalat ansvar för att följa klarspråksarbetet 

inom den offentliga förvaltningen, men det ansvaret vilar inte på Rada Języka Polskiego. I 

Polen har det istället varit projektet Prosta Polszczyzna vid Wrocławs universitet som har fyllt 

tomrummet gällande prosty język. De internationella organisationer som finns på området 

presenteras mycket kort.  

Nästa avsnitt behandlar de myter och farhågor som klarspråket har mött i både Sverige 

och Polen. Framför allt har kritiken kommit från de yrkesgrupper som ska arbeta med 

klarspråket – jurister, handläggare på myndigheter. En kritik har varit att dessa arbetsgrupper 

ska fokusera på sitt arbete, det de kan bäst, istället för att ödsla tid på att skriva begripligt – 

det kan någon annan göra.  

Det sista fokusområdet har varit de reglerna som idag tillämpas inom klarspråk och 

prosty język. De reglerna har på ett myndighetsövergripande plan kommit från litteratur på 

området (Myndigheternas skrivregler) och Służba Cywilnas arbete på området. Vidare har det 

specifika arbetet för skattemyndigheterna i både Sverige och Polen presenterats. 

Under arbetets analys har ett förnyat fokus tagits mot frågeställningarna. Att historiken 

ser olika ut samt att arbetet har organiserats på olika sätt i Sverige och Polen har diskuterats, 

till exempel att Språkrådet i Sverige har det övergripande ansvaret för klarspråkets utveckling 

medan Służba Cywilna som är en myndighet nära regeringen har ansvaret i Polen. Att 

Skatteverket är en nationell statlig myndighet medan skattemyndigheterna är lokala eller 

regionala i Polen, under KAS paraply, utgör en viktig skillnad som kan ha påverkat 

införandet av klarspråk och prosty język. 

Vidare analyseras den kritik och det motstånd som klarspråket och prosty język har mött, 

med fokus på var kritiken kommer ifrån och varför det finns så många likheter mellan 

länderna. En skillnad i förutsättningarna i arbetet med att införa klarspråket är att Sverige var 

ett av de första länderna att diskutera klarspråk, medan Polen kan finna inspiration från 

omvärlden. Sverige har även klarspråket förankrat i lagstiftningen, medan Polen har några 

olika lagar som skulle kunna fylla den funktionen delvis, men inte helt.  

De slutsatser som kunnat urskiljas i det här arbetet är att klarspråket i Sverige och prosty 

język i Polen skiljer sig på en del punkter, men att det finns många likheter. Den stora 



 

 

skillnaden ligger i hur länge arbetet har pågått i de olika länderna – sex decennier i Sverige 

mot ett decennium i Polen. Klarspråk och prosty język har båda mött liknande motgångar i 

form av myter och farhågor. Dessa myter och farhågor kommer från samma håll – 

tjänstemännen och juristerna som ska arbeta med språket på sina respektive myndigheter. Att 

det finns många likheter mellan länderna i den här frågan är därför inte särskilt förvånande. 

Arbetet med prosty język sker idag främst från Służba Cywilna, som ligger nära regeringen, 

och har ett centralt grepp om utvecklingen. Hos skattemyndigheterna är utvecklingen mer 

brokig, där vissa myndigheter, som Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ligger långt 

fram, medan andra precis har startat sitt arbete. Skattemyndigheterna har själva tagit fram en 

del utbildningsmaterial, framför allt på centralt håll i KAS, men inte regelrätta regler och 

tydliga rutiner som Skatteverket har. Den typen av regler finns dock även i Polen, men har 

istället utformats hos Służba Cywilna. Den centrala ledningen som i Sverige uppnås genom 

att Skatteverket är en nationell statlig myndighet, kan alltså vara möjlig även i Polen.  

I slutet av arbetet ligger fokus på vad arbetet har saknat – vilka infallsvinklar och vidare 

forskning som vore intressant att genomföra. Till exempel vore det intressant att jämföra 

texter från främst de polska skattemyndigheterna över tid, eller att vidga undersökningen till 

att jämföra fler typer av myndigheter i Polen, inte bara skattemyndigheter. Det vore också 

intressant att se vilka konsekvenser det får att Służba Cywilna har tagit ett sådant ansvar för 

utvecklingen av prosty język.  



 

 

8 Streszczenie po polsku 
 

Celem niniejszej pracy licencjackiej jest porównanie sytuacji prostego języka w Szwecji i 

Polsce, skupiając się na urzędach skarbowych. W pracy poruszono następujące kwestie: 

 Czym klarspråk w Szwecji różni się od prostego języka w Polsce? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, podzieliłam je na kilka pytań, mianowicie: 

 Od jak dawna trwa praca z prostym językiem? 

 Jakie przeszkody napotkano w pracy z prostym językiem? 

 Co oznacza prosty język w urzędach skarbowych? 

 

Główny materiał pochodzi z urzędów skarbowych - materiał edukacyjny dotyczący prostego 

języka w Polsce oraz wytyczne dotyczące sposobu pisania tekstów z klarspråk ze 

Szwedzkiego Urzędu Skarbowego. Istotne znaczenie dla uzyskania odpowiedzi na pytania 

odegrały również materiały innych ważnych autorytetów w tej dziedzinie, takich jak Institutet 

för språk och folkminnen w Szwecji lub Służba Cywilna w Polsce. Jednym z kryteriów było 

to, aby nie brać pod uwagę innych organów niż urzędy skarbowe, aby skupić się na 

wybranym obszarze, który odpowiada założeniom tej pracy. 

W niniejszej pracy omówiono historię klarspråk w Szwecji oraz w Polsce. Z 

przeprowadzonego badania wynika, że szwedzka praca z klarspråk rozpoczęła się pod koniec 

lat 60-tych i że kierunek klarspråk zmieniał się kilkakrotnie - od skupiania się na 

pojedynczych skomplikowanych słowach, przez skupianie się na tekście w całości, 

unowocześnianie tekstów zakresie użyciarzeczowników i sposobu zwracania się do odbiorcy 

(du, po polsku ty), aż do adaptacji do nowoczesnych technologii, mediów społecznościowych 

i komunikacji w nowych formach. Polska praca nad prostym językiem zaczęła się dopiero w 

2010 roku, kiedy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaczęło analizować teksty dotyczące 

funduszy Unii Europejskiej. Wkrótce na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła się praca 

nad Prostą Polszczyzną, która zainspirowała urzędy i pomogła im zacząć pracę z prostym 

językiem. Lecz dopiero przejęcie kontroli nad prostym językiem przez Służbę Cywilną w 2018 

roku dało początek dużym zmianom – w lokalnych urzędach zatrudniono koordynatorów do 

spraw prostego języka a wdrażanie go ustrukturyzowała utworzona w ramach Służby Cywilnej 

grupa robocza. 

Ponadto zajęto się obowiązującym prawodawstwem - w Szwecji istnieje jasny wymóg, 

aby urzędy używały klarspråk już w prawodawstwie. W Polsce tego wymagania brakuje. 

Zamiast tego istnieje kilka praw, które działając razem mają pomóc w osiągnięciu prostego 



 

 

języka. Ustawa wymagająca od organów publicznych tworzenia dostępnych stron 

internetowych i aplikacji mobilnych, które są łatwe do zrozumienia przez użytkownika, jest 

najbliższe uregulowaniu prostego języka w prawodawstwie, w połączeniu z prawem, które 

zagwarantuje osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do informacji i komunikacji. 

Szwedzki Språkrådet i jego polski odpowiednik Rada Języka Polskiego zajmują 

językiem, jego ochroną i promocją, doradztwem i ustalaniem reguł w obrębie języka. 

Szwedzki Språkrådet odpowiada za prowadzenie prac w zakresie klarspråk w administracji 

publicznej, ta sama odpowiedzialność nie spoczywa jednak na Radzie Języka Polskiego. W 

Polsce tę pustkę wypełnił projekt Prosta Polszczyzna na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Organizacje międzynarodowe zajmujące się prostym językiem zostały zaprezentowane w 

niniejszej pracy jedynie po krótce. 

W kolejnej części omówiono mity i obawy, z którymi prosty język spotkał się zarówno w 

Szwecji, jak i w Polsce. Przede wszystkim krytyka pochodziła ze strony grup zawodowych, 

które mają pracować z prostym językiem - prawników, administratorów w urzędach. Jednym 

z zarzutów było to, że te grupy robocze powinny skupić się na swojej pracy, na tym, co robią 

najlepiej, zamiast tracić czas na pisanie w zrozumiały sposób – tym może zająć się ktoś inny. 

Ostatnim obszarem zainteresowania były reguły, które są dziś stosowane w klarspråk i w 

prostym języku. Na szczeblu ogólnym zasady te zawarte są w literaturze (Myndigheternas 

skrivregler) oraz w pracach udostępnianych w tej dziedzinie przez Służbę Cywilną. Ponadto 

przedstawiono szczegółowe dokumenty dla organów podatkowych zarówno w Szwecji, jak i 

w Polsce. 

Podczas analizy przyjęto nowe podejście do postawionych wcześniej pytań. W tekście 

opisano różnice dotyczące historii prostego języka w obydwu krajach oraz sposobów jego 

wdrażania. Jedną z różnic stanowi na przykład to , że za rozwój prostego języka w Szwecji 

odpowiada Språkrådet, podczas gdy w Polsce odpowiedzialność ponosi Służba Cywilna, 

organ bliski rządowi.  Fakt, że Szwedzki Urząd Podatkowy jest krajowym organem 

państwowym, podczas gdy organy podatkowe w Polsce są lokalne lub regionalne pod 

parasolem KAS, jest istotną różnicą, która mogła wpłynąć na wprowadzenie klarspråk i 

prostego języka. 

Ponadto tekst podejmuje kwestię krytyki i sprzeciwu z jakim spotkał się klarspråk i język 

prosty, z naciskiem na to, skąd bierze się krytyka i dlaczego między krajami jest tak wiele 

podobieństw. Różnica w warunkach pracy nad wprowadzeniem prostego języka polega na 

tym, że Szwecja była jednym z pierwszych krajów, w których dyskutowano o prostym 

języku, podczas gdy Polska może czerpać inspirację ze świata zewnętrznego. Prosty język 



 

 

został wyraźnie uwzględniony w szwedzkim prawodawstwie, podczas gdy Polska posiada 

kilka różnych praw, które mogą częściowo, ale nie całkowicie, pełnić tę funkcję. 

Wnioski, wynikające z niniejszej pracy, są takie, że klarspråk w Szwecji i język prosty w 

Polsce różnią się pod pewnymi względami, ale podobieństw jest wiele. Duża różnica polega 

na tym, jak długo trwają prace w tej dzidzinie obu krajach - sześć dekad w Szwecji w 

porównaniu do dziesięciu lat w Polsce. Klarspråk i prosty język napotkały podobne 

niepowodzenia w postaci mitów i obaw. Te mity i obawy pochodzą z tego samego źródła - 

urzędników i prawników, którzy mają pracować z językiem w swoich odpowiednich 

urzędów. Nie jest więc zaskakujące, że istnieje wiele podobieństw między krajami w tej 

kwestii. Praca z prostym językiem jest dziś realizowana głównie z inicjatywy Służby 

Cywilnej, która jest bliska rządowi i ma centralny wpływ na rozwój. W przypadku organów 

skarbowych sytuacja jest bardziej zróżnicowana, niektóre urzędy, jak Drugi Urząd Skarbowy 

i Zielonej Górze, są daleko przed nimi, inne dopiero rozpoczęły swoją pracę. Urzędy 

skarbowe same przygotowały pewne materiały szkoleniowe, zwłaszcza w centralnej 

lokalizacji w KAS, ale nie są to zasady i jasne procedury, jakimi dysponuje Szwedzki Urząd 

Skarbowy. Jednak reguły tego typu istnieje również w Polsce, ale zostały opracowane przez 

Służbę Cywilną. Centralne zarządzanie, które jest realizowane w Szwecji przez urząd 

skarbowy będący krajowym organem państwowym, może być zatem możliwe również w 

Polsce. 

Końcowa część tekstu skupia się na tym, czego może brakować w pracy - jakie inne 

podejścia można byłoby przyjąć orazjakie dalsze badania mogłyby okazać się interesujące. 

Na przykład interesujące byłoby porównanie tekstów głównie w polskich urzędach 

skarbowych na przestrzeni czasu lub poszerzenie badania o pozostałe urzędy w Polsce. 

Ciekawe byłoby też zobaczyć, jakie konsekwencje wynikają z objęcia przez Służbę Cywilną 

odpowiedzialności za rozwój prostego języka. 



 

 

Källförteckning 
 

Ambasadorzy Prostego języka, okänt år. Idea prostego języka. Okänd utgivare. 

Brzoza, Małgorzata, 2021. Odpowiedź na wniosek. Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Szczecinie. 

Clarity. Board & Country Representatives. 2021. https://www.clarity-

international.org/board-country-representatives/ (besökt 2021-01-31). 

Ehrenberg-Sundin, Barbro; Sundin, Maria. Krångelspråk blir klarspråk. 1:a 

uppl. Stockholm: Norstedts, Språkrådet, 2015. 

Englund Hjalmarsson, Helena; Mattson, Anki. Juristens skrivhandbok. 1:a uppl. 

Stockholm: Jure förlag AB, 2013. 

Förordning (2007:1181) med instruktion för institutet för språk och folkminnen 

Institutet för språk och folkminnen. Att skriva klarspråk. 2021. 

https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak.html (besökt 2021-

02-04). 

Institutet för språk och folkminnen. De tilldelas årets språkpriser. 2020. 

https://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-

2020/2020-05-05-de-tilldelas-arets-sprakpriser.html (besökt 2021-02-06). 

Institutet för språk och folkminnen. Klarspråksforskning. 2017. 

https://www.isof.se/sprak/klarsprak/klarspraksforskning.html (besökt 2021-

04-26). 

Institutet för språk och folkminnen. Klarspråkshistoria. 2020. 

https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-

klarsprak/klarsprakshistoria.html (besökt 2021-01-13). 

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet. Myndigheternas skrivregler. 8:e 

uppl. Stockholm: Språkrådet, Norstedts juridik AB/Fritzes, 2014. 

Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet. 2020. https://www.isof.se/om-

oss/kontakt/sprakradet.html (besökt 2021-01-08). 

Kommunikationsavdelningen, 2019. Bilaga till riktlinjen för språk och tonalitet 

– Skatteverkets rutin för språk och tonalitet. Skatteverket. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Kuciewicz, Mariusz, klarspråkskoordinator inom KAS, mejl 2021-01-28. 

Okänd författare, okänt år. Prosty język – mity i obawy. Okänd utgivare.  

Okänd författare, okänt år. Ulga językowa 1-6. Okänd utgivare.  

Olsson, Ingrid, språkvårdare, Institutet för språk och folkminnen, mejl 2021-01-

21. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Minister 

of Industry, Canada, 2000. Literacy in the Information Age: Final report of 

the international adult literacy survey. OECD Publication service, France. 

Plain Language Association International. 2021. 

https://plainlanguagenetwork.org/ (besökt 2021-01-31). 

Pracownia prostej polszczyzny. My. 2021. http://ppp.uni.wroc.pl/my.html 

(besökt 2021-02-07). 



 

 

Pracownia prostej polszczyzny. Oferta. 2021. http://ppp.uni.wroc.pl/oferta.html 

(besökt 2021-02-07). 

Pracownia prostej polszczyzny. Prosta polszczyzna. 2021. 

http://ppp.uni.wroc.pl/prosta-polszczyzna.html (besökt 2021-02-07). 

Pracownia prostej polszczyzny. Prosto po polsku – przyjazne upomnienia. 2021. 

http://ppp.uni.wroc.pl/raporty.html (besökt 2021-02-07). 

Rada języka polskiego. Podstawowe informacje o Radzie. 2007. 

https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212&ca

tid=36&Itemid=73 (besökt 2021-02-07). 

Służba Cywilna. Dlaczego prosty język w urzędach? 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk (besökt 2021-01-28). 

Służba Cywilna. Dokumenty i publikacje. 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/dokumenty-i-publikacje2 (besökt 

2021-05-05). 

Służba Cywilna. Do kogo pisać prosto? 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk (besökt 2021-01-28). 

Służba Cywilna. Drugie spotkanie zespołu. 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/drugie-spotkanie-zespolu (besökt 

2021-05-04). 

Służba Cywilna. Jak radzą sobie z prostym językiem w Drugim Urzędzie 

Skarbowym w Zielonej Górze. https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/jak-

radza-sobie-z-prostym-jezykiem-w-drugim-urzedzie-skarbowym-w-

zielonej-gorze (besökt 2021-05-06). 

Służba Cywilna, 2017. Komunikacja Pisemna. 2:a uppl. Kancelaria Prezesa 

Ministrów. 

Służba Cywilna. Pierwsze spotkanie zespołu. 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/pierwsze-spotkanie-zespolu (besökt 

2021-05-04). 

Służba Cywilna. Podstawowe informacje. 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/podstawowe-informacje (besökt 

2021-04-30). 

Służba Cywilna. Sieć liderów prostego języka w służbie cywilnej.  

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/siec-liderow-prostego-jezyka-w-

sluzbie-cywilnej (besökt 2021-05-03). 

Służba Cywilna. Szef Służby Cywilnej. 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/szef-sluzby-cywilnej (besökt 2021-

04-30). 

Służba Cywilna. Trzecie spotkanie zespołu. 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/trzecie-spotkanie-zespolu (besökt 

2021-05-04). 

Służba Cywilna. Zasady prostego języka. 

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk (besökt 2021-01-28). 

Språklag (2009:600). 



 

 

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach. Upraszczamy pisma urzędowe. 

2020. https://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/swietokrzyski-urzad-

skarbowy-w-kielcach/wiadomosci/aktualnosci/-

/asset_publisher/Q2mr/content/upraszczamy-pisma-

urzedowe?redirect=https%3A%2F%2Fwww.swietokrzyskie.kas.gov.pl%2Fs

wietokrzyski-urzad-skarbowy-w-

kielcach%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gXO8%26p_p_lifecycle%3D0%

26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_

INSTANCE_t4UV__column-1%26p_p_col_count%3D1 (besökt 2021-02-

15). 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych. 

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim . 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Zandberg, Justyna, 2015. Plainly in Polish. The Clarity Journal, number 73(1), s 

24-28. 

Zandberg, Justyna, Polens representant i Clarity, mejl 2021-01-31. 
 
 


