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Sammandrag 

Denna uppsats handlar om klarspråk på Åland. Syftet med undersökningen var att undersöka 

hur åländska myndighetstexter överensstämmer med den sverigesvenska klarspråksnormen så 

som den ser i Språkrådets Klarspråkstest. Frågeställningarna är: hur fungerar de åländska 

texterna i Klarspråkstestet, och om det finns ett behov av ett utökat klarspråksarbete på Åland.  

Undersökningen utfördes på 14 texter från tre olika avdelningar inom Ålands 

landskapsregering. Texterna är beslut om bidrag eller tillstånd. Analysmetoden var att besvara 

Klarspråkstestets frågor utgående från en text i taget.  

Undersökningen utfördes på ett litet material, men resultatet visar att de åländska 

myndighetstexterna avviker från den svenska klarspråksnormen så som den framställs i 

Klarspråkstestet på flera områden, främst i mottagaranpassningen. Detta ger slutsatsen att det 

behövs ett utökat klarspråksarbete på Åland. 
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1 Inledning  
Åland är ett enspråkigt svenskt landskap i Finland. Landskapets läge mellan Sverige och 

Finland har gjort att dess nationstillhörighet varierat under århundradena. Under en lång tid 

fram till 1809 hörde Åland till Sverige, vilket har bidragit till att landskapet är svenskspråkigt. 

Efter 1809 blev Åland tillsammans med Finland en del av Ryssland, och när Finland 1917 

bröt sig ur Ryssland följde Åland med. Åland ville i samband med detta återgå till Sverige 

men blev efter kompromisser istället ett självstyrt landskap i Finland. I denna självstyrelse 

ingår bland annat att det svenska språkets ställning i landskapet ska bevaras och att Åland har 

egen lagstiftningsbehörighet på flera områden (Åland kort och gott 2011).  

Det svenska språket har alltså både historiskt och politiskt sett haft en stark ställning och ett 

stort inflytande på hur landskapet skötts. Som ålänning har jag vuxit upp i ett landskap där 

språkfrågor alltid är på tapeten. Jag skulle vilja påstå att det finns en väldigt stor medvetenhet 

och vaksamhet på Åland när det kommer till det svenska språket. I mars i år blåste till 

exempel en kontrovers upp i åländska medier om huruvida ortnamnen på kartor över Åland 

ska stå på svenska, finska eller både och. I den frågan har åländska och finländska 

myndigheter varit oense om vem det egentligen är som får bestämma. Den åländska 

självstyrelsen gör nämligen att landskapet kan stifta egna lagar istället för att använda de 

finländska. Det svenska språkets speciella ställning gör till exempel att den finländska 

språklagen inte är giltig på Åland utan den åländska språklagstiftningen regleras istället i 

självstyrelselagen, landskapslagen och till viss del i förvaltningslagen. I mina efterforskningar 

har jag upptäckt att det i dem står mycket om svenskans ställning och rättigheter som 

samhällsbärande språk och hur viktig den är i landskapets förvaltning, men väldigt lite om 

vilken kvalitet den svenska som används ska ha. Såvitt jag vet berörs kvaliteten bara i en 

paragraf i förvaltningslagen (2008: 6§).  

Sverige har sedan 1960-talet (Hedlund 2006:28) arbetat med att myndighetstexter ska vara 

vårdade, enkla och begripliga. Detta arbete har fått det övergripande namnet klarspråk. 

Arbetet handlar om att göra texter mer begripliga genom att till exempel undvika byråkratiska 

ord och komplicerade meningskonstruktioner, och poängtera det viktiga i texten. Finland har 

arbetat med samma frågor lika länge (Statsrådets svenska språknämnd – uppkomst och 

historia 2011), men eftersom den åländska administrationen är skild från den finländska når 

inte detta arbete Åland i någon större utsträckning. Det finns med andra ord inte ett lika 

utarbetat klarspråksarbete inom den offentliga administrationen på Åland som i Sverige och 

Finland. Jag undrar därför om åländska myndighetstexter passar in i den sverigesvenska 

klarspråksnormen. Följer de kriterierna fastän klarspråksarbetet inte är lika reglerat? Är de 

offentliga texterna enkla, vårdade och begripliga ändå? 

För att skribenter inom myndigheter själva ska kunna kontrollera om deras texter är enkla, 

vårdade och begripliga har myndigheter i Sverige utvecklat och finslipat ett test. Detta test 

heter Klarspråkstestet och finns tillgängligt på bland annat svenska Språkrådets hemsida 

(Klarspråkstestet 2012). För att undersöka hur de åländska texterna passar in i den 

sverigesvenska klarspråksnormen har jag använt mig av detta test. 



6 

 

1.1 Syfte 
Syftet för undersökningen är att undersöka hur 14 texter från tre avdelningar hos Ålands 

landskapsregering överensstämmer med den sverigesvenska klarspråksnormen. 

Frågeställningarna är för det första hur de åländska texterna fungerar i Klarspråkstestet, för 

det andra om det finns ett behov av mer klarspråksarbete på Åland.  

1.2 Begreppet klarspråk 
Begreppet klarspråk förknippas oftast med att tala om något utan omsvep, med att vara rakt på 

sak (Nationalencyklopedin 2012). Med åren har begreppet klarspråk dessutom kommit att bli 

synonymt med det arbete som görs hos myndigheter för att försäkra sig om att det de vill 

förmedla förstås av medborgarna. Barbro Ehrenberg-Sundin, före detta huvudman för 

Klarspråksgruppen, hävdar i Myndigheterna har ordet (Nyström Höög, Söderlund & Sörlin 

2012:35) att den betydelsen av ordet först användes i en språkkonsults firmanamn. Hon säger 

också att det dök upp i betänkandet Klarspråk – en grund för god offentlig service 

(Språkvårdsutredningen 1985:3) men etablerades officiellt på tidigt 1990-tal i och med 

Klarspråksgruppens namn (se 2.2). Sedan dess har begreppet levt vidare och betyder idag som 

sagt det arbete som görs för att kommunikationen mellan myndighet och medborgare ska 

fungera så bra som möjligt. För klarspråksarbetet har många riktlinjer utarbetats, men de kan 

sammanfattas med formuleringen i språklagens 11§ (2009:600): ”språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.  

Vad som ingår i begreppet klarspråk är inte oproblematiskt. Själva huvudtanken är ett vårdat, 

enkelt och begripligt språk, men vad som egentligen utgör klarspråksnormen är lite oklart. 

Den här undersökningen utgår från den definition av klarspråk som används av 

sverigesvenska Språkrådet. De har i sin broschyr om klarspråk (2010) sammanfattat hur man 

klarspråksanpassar en text i tio punkter: 

 Välj en lagom personlig ton. 

 Välj relevant innehåll. 

 Disponera texten på ett logiskt sätt. 

 Förklara allt som behöver förklaras. 

 Stryk sådant som inte behövs. 

 Skriv informativa rubriker. 

 Undvik långa och invecklade meningar. 

 Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. 

 Sammanfatta det viktigaste. 

 Välj en genomtänkt grafisk formgivning. 

Ur Klarspråk – för en vårdad, enkel och begriplig svenska 

 

Dessa tio punkter sammanfaller med Klarspråkstestet, som Språkrådet numera också har hand 

om. Denna undersökning handlar med andra ord om klarspråk som vårdad, klar och tydlig 

svenska som skrivs av myndigheter. I avsnitt 2 går jag mer in på klarspråksarbetets bakgrund i 

såväl Sverige som Finland och Åland. 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Efter den inledande informationen i avsnitt 1 kommer en bakgrundsteckning i avsnitt 2. Där 

redogör jag kort för Ålands historiska bakgrund och det svenska språkets ställning däri. I 

bakgrundsavsnittet redogör jag också för Sveriges och Finlands klarspråksarbete och 

språkpolitiska bakgrund. För Finlands del tar upp jag upp den finlandssvenska delen eftersom 

den är mest relevant för uppsatsen. I samma avsnitt behandlar jag även Klarspråkstestets 

bakgrund och uppbyggnad, samt kritik som riktats mot testet och begreppet klarspråk. Sedan 

följer metod och material i avsnitt 3, redovisning av resultatet i avsnitt 4, diskussion av 

resultatet i avsnitt 5 och till sist ger jag några avslutande kommentarer i avsnitt 6. 

2 Bakgrund  
Detta avsnitt inleds med Ålands historia i korthet, med fokus på språkfrågan. Det följs sedan 

av klarspråksarbetet på Åland, i Sverige och i svensktalande Finland. Sedan kommer avsnitt 

om Klarspråkstestets bakgrund och utformning, samt kritik som riktats mot det. I anslutning 

till klarspråksarbetet i respektive område tar jag också upp relevant tidigare forskning. 

2.1 Kort historik om Åland 
Landskapet Åland har en förvånansvärt dramatisk historia. Åland var väldigt länge svenskt, 

men kom efter 1808-1809 års krig att tillhöra Ryssland. Ryssland insåg Ålands strategiska 

placering mitt i Östersjön och började bygga en stor fästning i Bomarsund som skulle kunna 

fungera som bas för militära operationer. Denna idé mottogs inte väl av andra statsmakter och 

den ännu inte färdigbyggda fästningen förstördes av franska och engelska trupper under 

Krimkriget (1853-56). För att bland annat undvika att ryssarna eller någon annan byggde upp 

den igen demilitariserades Åland vid krigsslutet 1856. Detta betyder att Åland än idag är 

fredat från militär verksamhet, och i praktiken att ålänningar inte behöver göra värnplikt 

(Åland kort och gott 2011). Denna bakgrund har bidragit till Ålands språkliga särställning. 

Jag nämnde redan i inledningen att Åland har en lång historisk anknytning till det svenska. 

Svenska har talats på Åland så länge man känner till och kulturen är snarlik den 

sverigesvenska i och med att öriket tillhörde Sverige under så många år. När det dåvarande 

storfurstendömet Finland bröt sig ut ur Ryssland 1917 för att bilda republiken Finland ville 

därför en övervägande majoritet av ålänningarna att Åland skulle återvända till Sverige. När 

Sverige, Finland och Åland inte kunde enas fick Nationernas Förbund (NF) bestämma. NF:s 

råd beslöt 1921 att Åland skulle tillhöra Finland men vara självstyrt och att ”dess svenska 

språk, kultur [och] lokala sedvänjor” (Åland kort och gott 2011:10) skulle bevaras, samt att 

demilitariseringen skulle fortsätta och kompletteras med en neutralisering. Neutraliseringen 

innebär att Åland ska hållas utanför krigshändelser (Åland kort och gott 2011:10, 8). 

Självstyrelsen innebär att Åland genom sin lagstiftande församling Lagtinget kan stifta lagar 

på olika områden, såsom kommunalförvaltning, polis, näringsliv, undervisning med mera. Det 

har även makt att göra upp budget för landskapet. Lagtinget väljer också Ålands regering, 

Landskapsregeringen, som leds av lantrådet. Landskapsregeringen har under sig en 

förvaltning som kollektivt går under samma namn, och som består av sex avdelningar som i 

sin tur är uppdelade i olika byråer (Ålands landskapsregering 2012a). 
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Det svenska språket har som sagt en stark ställning på Åland. Man värnar om svenskan, men i 

mina efterforskningar har det inte framkommit att någon har forskat om klarspråk på Åland. 

Ingen har undersökt myndighetstextsituationen i denna rätt unika språksituation; det är ett 

outforskat område. I avsnitt 2.4 nedan står mer om klarspråkssituationen på Åland. 

2.2 Klarspråksarbetet i Sverige 
Att skriva klar och begriplig svenska är ingalunda en ny idé. Uppmaningar om att använda sig 

av ren svenska och undvika ord från främmande språk förekom redan på Gustav Vasas tid 

(Hedlund 2006:28) och har upprepats genom åren. Det var dock först på 1960-talet som 

debatten om myndighetsspråket tog fart och de första riktlinjerna kom 1967 (Hedlund 

2006:28). En våg av läsbarhets- och begriplighetsforskning drog genom Sverige under de 

följande decennierna, och resulterade i flera viktiga verk. Ett av dem är Nils Frick och Sten 

Malmströms Språkklyftan – hur 700 ord förstås och missförstås (1976) där författarna 

hävdade att det fanns en förståelseklyfta i samhället mellan myndighetsskribenterna och 

medborgarna. Boken gav myndigheter mycket att tänka på angående vad i 

myndighetstexterna som verkligen förstås av medborgarna. Den forskningen har också 

fortsatt. Anna Gustafsson och David Håkansson har gjort om Frick och Malmströms 

undersökning, anpassad till dagens Sverige, och deras preliminära resultat är att den klyftan 

fortfarande finns kvar, och kanske till och med har ökat (Gustafsson & Håkansson 2011).  

Det svenska klarspråksarbetet i dess nuvarande form sägs vara etablerat sedan 1980-talets 

senare del (Lindgren 2007:34) i och med förvaltningslagen från 1986. Där står att 

myndigheterna ”ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt” (1986:223). Detta förstärktes 

ytterligare i och med språklagen från 2009 där det uttryckligen står att ”språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (2009:600). Dessa principer och 

förhållningsreglers praktiska tillämpning har testats av många genom åren. Bland annat har 

Eva Marcusson i uppsatsen Klarspråk i myndighetstext undersökt begripligheten i 

Skatteverkets förfrågningar, överväganden och beslut med hjälp av Klarspråkstestet. 

Marcussons resultat är att Skatteverkets texter till stor del följer klarspråksprinciperna mycket 

bra och att myndighetens långvariga arbete för en ökad begriplighet har gett resultat 

(Marcusson 2009:47). 

Under åren har olika organisationer lett klarspråksarbetet i Sverige. Dåvarande Nämnden för 

språkvård började arbeta med det redan på 1960-talet (Lindgren 2007:104ff) men ledde det 

inte officiellt. Fram till dess nedläggning 1993 hade Statens personalutbildningsnämnd (Sipu) 

hand om arbetet, och efterföljdes av regeringskansliets Klarspråksgrupp. Efter en långvarig 

debatt och ett antal utredningar (se till exempel På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001) 

slogs 2006 Klarspråksgruppen, Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden ihop 

och bildade Språkrådet, som idag har det övergripande ansvaret för klarspråksarbetet i Sverige 

(Om Språkrådet 2011). Bland annat samordnar Språkrådet arbetet, författar vägledande 

skrifter och håller seminarier. Språkrådet är vägledande, men det faktiska arbetet sker på 

myndigheterna som själva ansvarar för utvecklingen. 

Sammanfattningsvis är klarspråksarbetet i Sverige något som utvecklats över en längre tid, 

som fortsätter att utvecklas och som utvärderas av både myndigheter och forskarsamhället. 
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2.3 Klarspråksarbetet i Finland 
I detta avsnitt riktar jag in mig på det finlandssvenska arbetet, eftersom det är mest relevant 

för uppsatsen. I detta avsnitt innefattar alltså begreppet klarspråksarbete bara den 

finlandssvenska delen om inte annat anges. 

Klarspråksarbetet i Finland följer i stora drag det i Sverige, i såväl historik som verksamhet. 

Det tog fart på 1960-talet och etablerades på 1980-talet (se till exempel Statsrådets svenska 

språknämnd – uppkomst och historia 2012). Historiskt sett har språkpolitiken i Finland 

handlat om att finsk- och svensktalande ska ha samma rättigheter. Både grundlagen och 

språklagen reglerar att medborgare har rätt att få service på sitt modersmål hos myndigheter 

(Grundlagen 1999/731, Språklagen 2003/423). Den finländska förvaltningslagen säger, 

liksom den svenska, att ”myndigheterna skall använda ett sakligt, klart och begripligt språk” 

(Förvaltningslag 2003/434, 9§). Från finlandssvenskt håll har rätten till modersmålet och 

kvaliteten på, det ofta översatta, språket länge varit en extra viktig fråga (se till exempel 

Pettersson 1962; Statsrådets kansli 2012a). Sedan 1960 finns Statsrådets svenska språknämnd 

vid Statsrådets kansli (motsvarande det sverigesvenska Regeringskansliet) med uppgift att:  

vara ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk, 

särskilt lagspråket, arbeta för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i 

Finland, samt ta initiativ och vidta åtgärder för förbättrandet av de statliga myndigheternas 

språkbruk  

 Ur Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (2000/1037, 1§) 

Nämnden ger också ut Svenskt lagspråk i Finland (Slaf), en handbok för främst lagskrivare 

som uppdateras kontinuerligt. 

Sedan 1976 finns även en språkvårdsmyndighet, Institutet för de inhemska språken. Dess 

uppgifter motsvarar i stor utsträckning det svenska Språkrådets (Institutet för de inhemska 

språken 2012). Det vill säga att de ”utvecklar och ger råd” om standardspråkets utveckling i 

finska och svenska, forskar, samordnar nämnder för minoritetsspråken, med mera. Dess 

svenska avdelning bevakar svenskans utveckling i Finland, ger råd, håller seminarier, ger ut 

skrifter med mera (Institutet för de inhemska språken 2009). Det finlandssvenska 

klarspråksarbetet har mycket hjälp av det sverigesvenska arbetet, eftersom de sverigesvenska 

riktlinjerna i mångt och mycket även fungerar på finlandssvenska texter. Institutet för de 

inhemska språkens svenska avdelning håller dock på med att ta fram egna skrivmallar 

(Sommardahl 2012: mejl). 

Svenskan i Finland stöds också av privata initiativ. Ett sådant är Magma – Finlands svenska 

tankesmedja. Magma upprätthålls av föreningen Finlandssvenska institutet r.f. och är ”en 

partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans 

framtid i Finland” (Magma 2012). På uppdrag av dem utförde den svenska språkkonsulten 

Linnea Hanell en undersökning av finlandssvenska texter för att se på finlandssvenskan i 

relation till sverigesvenskan. Resultatet av den undersökningen blev en rapport med namnet 

Det går hårt – finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv. Den publicerades 2011 med 

en kommentar av den sverigesvenska språkvetaren Catharina Grünbaum. Magma gav Hanell 
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en mängd texter av olika slag, på både finlandssvenska och sverigesvenska, och gav henne i 

uppdrag att granska språket och se hur den skrivna svenskan i de bägge språkområdena 

skiljde sig åt (Hanell & Grünbaum 2011:8-9). Undersökningen är populärvetenskaplig, men 

den ger några intressanta synpunkter på förhållandena mellan de två varianterna. Hanell 

observerar bland annat att finlandssvenskan i texterna hon analyserat är skrivna på god 

svenska, men att myndighetstexterna i materialet visar på stora brister. Dessa brister tror hon 

antagligen beror på brister i översättningen från finska (Hanell & Grünbaum 2011:86). 

Det finlandssvenska klarspråksarbetet har alltså många gemensamma drag med det 

sverigesvenska, och myndigheterna kan trots de olika ländernas förhållanden ha ett bra utbyte 

med varandra.  

2.4 Klarspråk på Åland 
Klarspråksarbetet på Åland har inte kommit lika långt som i Finland eller Sverige. Eftersom 

Åland har egen lagstiftningsbehörighet på vissa områden är inte den finländska 

förvaltningslagen, där språkkvaliteten nämns, giltig på Åland. Landskapet har dock en egen 

förvaltningslag sedan 2008. I 6§, under rubriken Krav på gott språkbruk står samma 

formulering som i den finländska lagen: ”myndigheterna skall använda ett sakligt, klart och 

begripligt språk” (Förvaltningslag 2008:9). Landskapsförvaltningen har dock enligt egen 

utsago ingen central policy om att skriva klarspråk (Salokoski 2012: mejl).  

Landskapsregeringen bestämde 2008 att bilda ett Språkråd. Det består för närvarande av fem 

medlemmar och en tjänsteman. Språkrådet är ”ett sakkunnigorgan som bistår och stödjer 

landskapsregeringen i det språkpolitiska arbetet. Språkrådet bedriver inte språkpolitik, men 

lyfter fram problem och ger förslag på lösningar” (Ålands landskapsregering 2012b).  Det 

åländska Språkrådets maktposition är alltså inte särskilt lik det sverigesvenska Språkrådets, 

och inte heller den finlandssvenska avdelningen inom Institutet för de inhemska språken. I 

stort handlar dess arbetsuppgifter om att bevara det svenska språkets ställning gentemot 

finskan och inte så mycket om svenskans kvalitet: 

Språkråd [sic!] ska följa utvecklingen och svara för en kontinuerlig information om Ålands 

enspråkiga status. Rådet ska behandla strukturella språkproblem med utgångspunkt i 

språkstadgandena i framförallt självstyrelselagen och hantera landskapsregeringens beslut i 

språkfrågor samt övervaka att den lagstiftning som berör Ålands språkliga status följs. Dessutom 

ska rådet följa den språkliga utvecklingen inom utbildning, handel och andra samhällsområden. I 

övrigt ska rådet initiera språkutredningar och ge förslag till åtgärder på basis av dem. 

Språkrådet ska också klargöra vart enskilda personer kan vända sig om de känner sig språkligt 

felbehandlade. 

Ur Reglemente för Språkrådet  

Ålands landskapsregering 2008:1 

 

Av vad jag kunnat se i mina efterforskningar är det två instanser som fört ett aktivt 

klarspråksarbete på Åland. Den ena är Ålands kommunförbund, en samarbets- och 

intresseorganisation för de åländska kommunerna. De har sedan 2009 hållit en handfull 

kurser, inklusive föreläsningar med språkvårdare från sverigesvenska Språkrådet, i klarspråk 

för intresserade medlemmar (Tufvesson 2012: muntl.). De har också omarbetat svenska 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/sprakradet/sprakradet_reglemente.pdf
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Regeringskansliets Svara på remiss tillsammans med lagberedningen på Ålands 

landskapsregering (Ålands Kommunförbund 2009). Den andra instansen är Ålands 

landskapsregering som ordnat sporadiska personalutbildningskurser med sverigesvenska 

föreläsare (Holmberg 2012: mejl). 

 

Utöver detta har jag inte kunnat hitta någon forskning om vare sig klarspråk, förståelse av 

eller analys av myndighetstexter på Åland. 

2.5 Klarspråkstestets ursprung och uppbyggnad 
2001 fick den sverigesvenska utredningsmyndigheten Statskontoret i uppdrag av 

Justitiedepartementet att utvärdera kvaliteten och begripligheten i myndighetstexter. 

Justitiedepartementet ville att undersökningen skulle resultera i ett ”diagnosinstrument för att 

bedöma kvaliteten i några vanliga texttyper hos myndigheter” (Nyström Höög 2006:85). 

Resultatet av denna utredning redovisas i rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk 

(2001) . En kortare sammanfattning finns också i Chatarina Nyström Höögs artikel Den 

mottagaranpassade myndigheten från 2006. I utredningen granskades myndighetsskribenters 

broschyrer, förvaltningsbeslut och rapporter efter tre frågemallar, en för varje texttyp. Dessa 

frågemallar fogades sedan ihop till en sammanhängande mall och utgör grunden för 

Klarspråkstestet. Utredningen slog fast att myndighetstexterna hade speciellt stora brister i 

mottagaranpassningen, och föreslog förbättringar på språkvården samt gav förslag på hur 

språkvårdsarbetet skulle kunna skötas i framtiden. Bland förslagen fanns att bilda ett centralt 

organ för språkvård, vilket delvis ledde till att Språkrådet bildades (se 2.2).  

Idag finns Klarspråkstestet i två versioner, en för beslut och en för rapporter. Båda 

versionerna har en inledande del och är sedan indelade i olika avsnitt som i sig innehåller ett 

varierande antal frågor. Rapportversionen har 38 frågor fördelade på 13 avsnitt, och 

beslutsversionen har 31 frågor fördelade på 8 avsnitt. Båda versionerna kompletteras också 

med dokument med kommentarer och exempel på hur man kan förbättra sin text (Språkrådet 

2012b). För att besvara denna uppsats frågeställningar om hur åländska myndighetstexter 

passar in i den sverigesvenska klarspråksnormen används beslutsversionen. I avsnitt 3 om 

metod och material förklaras testets delar mer ingående. 

2.6 Kritik mot klarspråk 
Språkfrågor brukar engagera människor, såväl forskare som privatpersoner och debattörer. 

Detta gäller även för klarspråk. Även om ämnet engagerar, är kritiken som riktats mot 

klarspråk rätt sparsmakad. Det finns dock några huvudargument som brukar föras fram (se till 

exempel Sundin 2002; ledare i Norrköpings tidningar 2011): klarspråk gör språket fattigare, 

mindre exakt och mindre nyansrikt, samt att det inte finns vetenskapliga belägg för att 

klarspråk fungerar.  

Sundin (2002) tar upp dessa argument och bemöter dem med motargument. Sundin menar att 

det inte alls urholkar språket att ersätta svåra ord och konstruktioner, utan att det snarare 

bidrar till språkets utveckling. Det svenska språket är under konstant utveckling, nya ord och 

uttryck tillkommer och andra försvinner ur bruk. Om uttrycken i texten inte finns i 

vardagsspråket utan bara existerar i byråkratiska sammanhang blir de svårbegripliga för en 
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läsare som sällan läser formella texter. Eftersom allt språk handlar om kommunikation 

förlorar då texterna sitt syfte. Att behålla sådana onödigt komplicerade eller byråkratiska 

formuleringar leder alltså snarare till att minska språkets mångfald. Att anpassa texterna till 

dess mottagare utvecklar språket och kommunikationen. Det är också myndigheternas plikt att 

skriva så allmänheten kan förstå.  

2.7 Kritik mot Klarspråkstestet 
Överlag har kritiken som riktats mot Klarspråkstestet varit sparsam. Den kritik som förs fram 

handlar vanligtvis om upplägget och hur frågorna ställs.  

Madeleine Appelgren undersökte 2002 hur olika förvaltningsbeslut kunde se ut före och efter 

att Klarspråkstestet använts på dem. Där tar hon upp att hennes svarspersoner tyckte att det 

borde finnas fler svarsnivåer än ja, tveksamt och nej för att svaren skulle ge en nyanserad bild 

av texterna (Appelgen 2002:35). Appelgren berättar också om en viss problematik med att 

frågorna är formulerade så att man ska svara jakande om man har en klarspråksanpassad text. 

En av hennes svarspersoner hade tolkat detta som att frågorna var ”välvilligt ställda”, vilket 

förstärkte personens bild av att texten var bra. Av det drog Appelgren slutsatsen att testets 

utformning kan göra att de användare som inte är bekanta med klarspråksarbete kan 

övervärdera sin texts begriplighet (Appelgren 2002:34). 

3 Material och metod  
Jag kommer att använda Klarspråkstestets frågor på några åländska myndighetstexter. 

Texterna har jag fått genom att vara i kontakt med näringsavdelningen, utbildnings- och 

kulturavdelningen samt kansliavdelningen vid Ålands landskapsregering, och därefter valt ut 

dokument. 

Undersökningens upplägg liknar det i Eva Marcussons undersökning om begripligheten i 

Skatteverkets förfrågningar, överväganden och beslut, som presenteras i uppsatsen Klarspråk 

i myndighetstext (2009). Marcusson undersökte Skatteverkets texter utgående från bland annat 

Klarspråkstestet, och redovisade resultaten utgående från hur frågorna är uppställda. 

Resultatredovisningen i avsnitt 4 följer ungefär samma mall. 

3.1 Material 
Undersökningen görs på 14 texter från tre olika avdelningar inom Ålands landskapsregering, 

näringsavdelningen, kansliavdelningen samt utbildnings- och kulturavdelningen. Materialet 

har ett spann på 3 år (2009-2011) och består av fem texter från näringsavdelningen, tre från 

kansliavdelningen och sex från utbildnings- och kulturavdelningen, som samlats in från 

respektive avdelning. 

Eftersom undersökningens mål är att undersöka hur åländska myndighetstexter passar in i den 

sverigesvenska klarspråksnormen har jag valt att utgå från Klarspråkstestet. Det visar på ett 

bra sätt hur normen ser ut (för en närmare beskrivning av testet se metod i 3.3 och 

sverigesvensk klarspråkshistoria i 2.2). Då det finns en version av testet för beslut och det är 

den texttypen som når medborgarna i stor utsträckning består materialet av beslut. För att få 

tag på beslut av passande mängd och utformning vände jag mig till tre avdelningar inom 



13 

 

Ålands landskapsregering som har mycket kontakt med medborgarna och skickar ut många 

beslut; näringsavdelningen, kansliavdelningen samt kultur- och utbildningsavdelningen.  

Mina kriterier för texterna var att de skulle vara beslut, av passande längd att analysera 

(varierande längd men varken för korta eller för långa), vara både beviljande och avslag, samt 

ha olika typer av mottagare. Dessa kriterier ledde till att jag fick 14 texter. Jag använder mig 

av alla texter jag fick från näringsavdelningen, och valde de första som uppfyllde kriterierna 

ur en större mängd texter från de två andra avdelningarna. Att antalet texter är 14 beror på att 

jag inte anser det motiverat att använda texter som är väldigt snarlika bara för att ha fler texter 

att arbeta med. Texterna är oftast formade efter samma mall och skiljer sig därför väldigt lite. 

Detta beror till stor del på att textproduktionen inom Ålands landskapsregering är bunden till 

olika mallar, beroende på avdelning och ärende (Salokoski 2012: mejl). Jag har däremot tagit 

med texter som klart är utformade efter samma mall men där besluten skiljer sig. Jag har alltså 

med både beviljanden och avslag. Avslagen är antingen fullständigt eller delvis avslagna. 

Materialet för undersökningen består alltså av 14 texter: fem texter från näringsavdelningen, 

tre från kansliavdelningen och sex från utbildnings- och kulturavdelningen.  

Jag har valt att dela in de 14 texterna i grupper eftersom jag bedömde att deras olika längder 

skulle ge olika utslag i testet. Längre texter har mer att ge i resultatväg än vad korta har. 

Eftersom det är inte är möjligt att redovisa resultatet för varje text separat ville jag slå ihop 

resultatet i redovisningen. För att en hopslagning ska fungera behöver texterna vara 

någorlunda enhetliga, och för det är kriteriet längd bäst. Att välja längd istället för till exempel 

avdelning gör det dessutom lättare att inte peka ut en enskild avdelning eller person. Texterna 

är därför uppdelade i två grupper efter längd. Faktorer som bestämmer längden är antal ord, 

antal meningar och sidantal. Detta beskrivs i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Fördelning i meningar, ord,  sidor och antal texter per textgrupp. 

 Antal meningar Antal ord Antal sidor Antal texter 

Grupp 1 2–3 41–69 1 5 

Grupp 2 28–168 446–1930 2–9 9 

 

Som syns i tabell 1 är texterna i grupp 1 avsevärt kortare än de i grupp 2 på alla faktorer. De 

är samtliga 1 sida lång, har 2-3 meningar och ett ordspann på 41-69 ord. Gruppen består av 5 

texter. Grupp 2 består av lite fler texter än grupp 1, 9 st. De är på 2-9 sidor, har 28-168 

meningar och ett ordspann på 446-1930 ord. Det bör påpekas att det i den gruppen är en text 

som drar upp siffrorna på samtliga områden; den är betydligt längre än de andra 8.  

Samtliga texter är beslut som skickas ut till den person eller organisation som ansökt om 

något. I majoriteten av texterna är det beviljande eller avslag av bidragsansökan som 

behandlas, men i texterna från näringsavdelningen förekommer även beslut om jordförvärv, 

näringsrätt, hembygdsrätt och beslut om utbetalning. Sammanfattat består materialet av beslut 

om pengar, mark, rätt att ha företag eller hembygdsrätt (vilken innefattar rätten att äga mark, 

bedriva näring med mera). Jag har valt att ta med beslut som skickas till både privatpersoner 

och organisationer för att få en större bredd bland mottagarna. Jag undersöker inte om 

texterna är skrivna annorlunda beroende på vilken mottagaren är, men det är en intressant 



14 

 

aspekt. Eftersom klarspråk i stort är en demokratifråga, det vill säga att medborgarna kan ta 

till sig hur samhällsfunktionerna fungerar, finns det en poäng i att en text inte är annorlunda 

formulerad för att den riktar sig till en organisation istället för en privatperson. Man kan som 

skribent inte förutsätta att mottagaren bättre kan förstå en komplicerad text bara för att den 

arbetar inom till exempel kommunal förvaltning.  

Till utseendet är texterna likadana, eftersom de följer Ålands landskapsregerings estetiska 

mall. I översta vänstra hörnet finns Ålands landskapsregerings brevhuvud med 

landskapsvapnet. En bit nedanför det följer mindre rubriker om hänvisning, kontaktperson och 

ärende. Under ärende står den huvudsakliga ärendemeningen i fet stil och versaler. Under den 

följer själva brödtexten. I översta högra hörnet finns uppgifter om dokumentnamn, datum, 

diarienummer, namn och adress på den sökande. Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter 

till Ålands landskapsregering, och en anmärkning om att ”tjänstebrev bör ställas till Ålands 

landskapsregering, inte till enskild tjänsteman”. Se bilaga 2 och 3. 

I resultatdelen förekommer många exempel. I dem har jag tagit bort det som kan härledas till 

en specifik person, till exempel namn, adresser, datum och även specifika summor om det inte 

försvårar förståelsen av exemplet att ta bort dem. Jag har även valt att inte citera 

ärendemeningarna i 4.4.1, eftersom det skulle göra texterna väldigt lätta att identifiera. 

3.2 Metod  

För att uppfylla undersökningens syfte om att se hur åländska myndighetstexter passar in i 

den sverigesvenska klarspråksmallen använder jag mig av Klarspråkstestets beslutsversion. 

Den version som är utformad för beslut har efter en inledande del om mottagarperspektiv 31 

frågor uppdelade på 8 avsnitt. Avsnitten behandlar olika aspekter på texten: tonen i texten, 

innehållet, dispositionen, rubrikerna, textens olika delar, styckena och sambanden, 

meningarna, samt orden och fraserna. De 31 frågorna har svarsalternativen ja, tveksamt, nej 

och ibland ej relevant för min text. Frågorna är utformade så att testets användare ska svara 

jakande om den har en klarspråksanpassad text. För några frågor har testets författare också 

specificerat om frågan är speciellt viktig att besvara eller om den kan hoppas över för en 

speciell sorts text. I vissa frågor ges också exempel på vad som menas med frågans ämne, till 

exempel substantiveringar.  

I undersökningen har jag analyserat en text i taget genom att besvara testets frågor, en fråga i 

taget. Det finns dock två undantag. För det första har jag valt att inte ta med Klarspråkstestets 

fråga nr 13 i analysen. Frågan lyder: ”redogör du för utredningen i ärendet så att mottagaren 

kan följa sitt ärende?”. Den har blivit bortvald på grund av testets specifikation: ”svara på 

fråga 13 bara om det behövs en redogörelse för ärendet”. Besluten i materialet är inte sådana 

att det behövs en redogörelse för ärendet. För det andra har jag tagit bort sista delen av fråga 

nr 4: ”innehåller texten det som läsaren behöver veta och det som krävs enligt lag?”. För att 

svara på om texten innehåller det som krävs enligt lag hade det krävts en djupare kunskap om 

juridik och undersökning av lagtexter som det inte finns utrymme för i den här 

undersökningen. 
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Fråga 20 handlar om meningslängden: ”varierar meningslängden så att några meningar är 

korta (omkring 10 ord) och andra är längre (upp till ungefär 25 ord)?”. För att besvara den 

frågan har jag tagit hjälp av www.lix.se för att minimera den mänskliga faktorn i uträkningen 

av hur många ord en mening har. Lix står för läsbarhetsindex och är ett mått som används för 

att bedöma hur svår- eller lättläst en text är. Jag använder mig dock inte av lix-värden i 

undersökningen, utan tar bara hjälp av hemsidan för räkningen. På lix.se matar man in sin text 

och hemsidan räknar efter ett knapptryck ut hur många ord meningarna har, hur många 

meningar som finns i texten, med mera. Alla sifferuppgifter om texterna kommer från dessa 

uträkningar. 

När alla frågor besvarats utifrån texterna har jag sedan gjort en samlad bedömning per fråga 

för de båda grupperna. Detta görs för att få en överskådligare presentation av resultatet. Det 

betyder alltså att varje fråga har två svar, ett för varje grupp. Om svaren är desamma för båda 

grupperna presenteras dock bara ett svar. 

3.3 Metod- och materialkritik 
Det sverigesvenska Klarspråkstestet beskriver en norm som inte nödvändigtvis behöver vara 

representativ för hur klarspråk hanteras på Åland, med det finns fog för att det så att säga 

borde skötas ungefär likadant i och med att Sverige och Åland har starka kopplingar. Enligt 

Eivor Sommardahl, ansvarig för myndigheternas svenska på Svenska avdelningen vid 

Institutet för de inhemska språken, ska testet även fungera på finlandssvenska texter 

(Sommardahl 2012: mejl). Då borde testet också kunna användas på åländska texter.  

Även om användningen av testet på åländska texter är befogad är materialet för litet för att 

egentligen kunna generalisera resultatet. Materialet består av få texter från få avdelningar. Det 

går heller inte att utesluta att textförfattaren kan vara en och samma person för vissa texter, 

eftersom ärendet till exempel är behandlat på en och samma dag med samma beslutande 

personer. Är det samma personer som författat texterna kan det ha påverkat resultatet. Detta 

har i viss mån även påverkat metoden. Eftersom det inte helt kan uteslutas att textförfattarna 

är desamma har jag valt att inte jämföra texterna med varandra eller mellan avdelningar. Jag 

vill inte peka ut en person eller en avdelning som att vara vare sig bra eller dålig.  

På samma sätt som författarna kan ha påverkat resultatet kan det ha snedvridit resultatet att 

jag valt ut texterna efter ställda kriterier (se material, avsnitt 3.2) och inte analyserat slumpvis 

utvalda texter. Jag anser dock att mitt urval är motiverat, att mina ställda kriterier gör det 

möjligt att få en inblick i hur texter ser ut vid landskapsregeringen. Texterna är trots allt från 

tre olika avdelningar, som har olika omständigheter att förhålla sig till (ärendets natur, 

mottagare osv.) men de hör ändå till en mall inom landskapsregeringen som standardiserats 

under årens lopp. Detta torde kunna illustreras av att vissa texter är väldigt korta och ger ett 

relativt litet utslag i testet, men ändå visar upp klara tendenser. 

4 Resultat och analys 
I detta avsnitt beskrivs det resultat jag fått efter att ha analyserat alla 14 texter med hjälp av 

Klarspråkstestet. För att resultatet ska bli mer överskådligt presenteras det i samma ordning 
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som testet. Först kommer en kort inledande kommentar om mottagaranpassningen, och sedan 

åtta övergripande avsnitt med en samlad bedömning för varje fråga i avsnitten. Om 

Klarspråkstestet har förklarande exempel eller andra specificeringar med i frågan nämns de. 

Sist, i avsnitt 4.9, sammanfattar jag och tar upp några fenomen som är anmärkningsvärda men 

som inte omfattas av Klarspråkstestets frågor. 

Klarspråkstestet har en inledande del om mottagaranpassning. I den delen poängteras det att 

skribenten ska skriva för den egentliga mottagaren, och bortse från att beslutet eventuellt kan 

komma att läsas av andra instanser vid till exempel ett överklagande. Vem skribenten är, är 

dock inte alltid klart, eftersom besluten undertecknas av minister och/eller byråchef eller 

handläggare. Avsändaren är dock alltid tydligt angiven, det är Ålands landskapsregering som 

meddelar något. Mottagaren står som adressat och är alltid tydligt angiven. Skribenten vet 

alltså vem den skriver till, men läsaren vet inte alltid vem det är som skriver. Mottagaren är 

tydligt angiven men texterna är onödigt komplicerade för en ovan läsare av myndighetstext. 

4.1 Tonen i texten (fråga 1-3) 

4.1.1 Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? 

Inga texter har ett tydligt och konsekvent direkt tilltal. Det vanligaste i texterna är en 

blandning av tilltal och omtal. Beslutet har ett direkt tilltal med formuleringar som ”godkänt 

Er ansökan” men resten av texten övergår i omtal med formuleringar som ”sökande förbinder 

sig”. Det är dock förståeligt att skribenterna ibland måste undvika ett direkt tilltal när det är 

oklart om den ansökande är en eller flera. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att det 

direkta tilltalet konsekvent består av pronomenen Er och Ni, istället för du. Detta kan bero på 

en stilskillnad mellan sverigesvenskan och åländskan (och finlandssvenskan för den delen) 

eller en strategi för att komma undan att avsändaren inte vet om mottagaren är en eller flera 

personer.  

4.1.2 Utnyttjar du möjligheten att tala om avsändaren som vi? 

Samtliga texter talar om avsändaren i tredje person singular; alltid ”Ålands 

landskapsregering” och aldrig vi. Det närmaste ett vi i materialet är där skribenten i ett 

inledande stycke skriver att ”undertecknad konstaterat” (text 1:4).  

4.1.3 Framgår det tydligt vem som gör vad, det vill säga har du befolkat språket? 

Resultatet i grupp 1 är blandat. Eftersom texterna i denna grupp generellt innehåller lite text är 

det ofta tydligt vem som ska göra vad (det finns till exempel litet utrymme för syftningsfel). 

Vanligast är tydliga formuleringar som ”Ålands landskapsregering beslöt…” (text 1:3) men 

undantag finns. Även inom en och samma text kan det vara otydligt: i samma text som 

exemplet ovan (text 1:3) finns en mening som börjar ”beslöts utbetala stödet i två rater…”. 

Denna sorts agentlösa passiver finns i två andra texter i grupp 1, alltså finns de i 3 av 5 texter.  

Även grupp 2:s resultat är blandat. Texterna visar tydligt vem som är aktör i vissa partier 

medan andra partier är mer tvetydiga. Beslutsmeningarna är alltid tydliga, som till exempel i 

text 2:8: ”landskapsregeringen har godkänt er årliga ansökan…”, men för resten av texterna 

varierar resultatet mer. Agentlösa passiver är nämligen vanliga också hos texterna i grupp 2. I 
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vissa sammanhang bidrar dessa agentlösa passivformer till att det blir svårt för läsaren att 

förstå vad det är den ska göra. Ett exempel på denna förvirring är i ett beslut om stöd till unga 

jordbrukare (text 2:7). Jordbrukaren har blivit beviljad ett tvådelat stöd; en bidragsdel och en 

del med stöd för att betala av räntan på ett lån. I den första meningen i ett stycke är aktören 

tydlig när det står att ”lånet beviljas…” eftersom det stått i det inledande stycket att 

landskapsregeringen beviljat stödet. Meningen efter ”lånet beviljas…” lyder ”banken 

kontaktas för upprättande av skuldsedel”. Är det då fortfarande landskapsregeringen som är 

aktör eller är det jordbrukaren? Vem ska egentligen kontakta banken? Det är anmärkningsvärt 

att en så komplicerad procedur, där landskapsregeringen beviljar ett lån från en bank, inte 

förklaras bättre för en nybliven jordbrukare som antagligen inte lärt sig hur allt fungerar än.  

Det är alltså överlag tydligt vem som ska göra vad i båda gruppernas texter, men det finns 

undantag. 

4.2 Innehållet (fråga 4) 

4.2.1 Innehåller texten det som läsaren behöver veta? 

Överlag innehåller texterna i båda grupperna det som läsaren behöver veta. Läsaren får 

besked om beslutet, varför det eventuellt blivit avslaget (helt eller delvis), vilka villkor som 

finns, om det är något mer som behöver göras eller skickas in, med mera. Författarna svävar 

dock på målet ibland, som när det står att bidraget beviljats ”i enlighet med i ansökan angivna 

riktlinjer” (text 1:1) eller att bidraget ”kan utbetalas mot redovisning” (text 1:5). Läsaren 

skulle bland annat behöva veta vad denna redovisning ska innehålla, hur den ska lämnas in, 

och påminnas om vilka riktlinjerna är eftersom sökanden inte nödvändigtvis behöll ett extra 

exemplar av ansökan innan den lämnades in. Även om texterna i båda grupperna överlag 

innehåller det läsaren kan tänkas behöva veta tål det att påpekas att två texter i grupp 2 (text 

2:5 och 2:6) hänvisar till villkoren i bilagor. Bilagor trillar lätt bort, vilket gör att det inte är 

säkert att läsaren alla gånger får veta det som den behöver veta. 

Sammanfattningsvis är texterna överlag bra men har i vissa texter en del informationsluckor. 

4.3 Dispositionen (fråga 5) 

4.3.1 Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten? 

Generellt sett får läsaren svar på det den vill ha svar på tidigt i texten, i både grupp 1 och 2. 

Vilket beslut som tagits avslöjas vanligtvis i första stycket. För texterna i grupp 1 bör det dock 

påpekas att det i dem finns så pass lite text, ett eller två stycken, att all information kan räknas 

komma tidigt. De texterna har dock en tendens att ha överlånga meningar med långa inskott, 

vilket gör att informationen kan komma senare än önskvärt (se 4.7.1 – 4.7.3 för en längre 

diskussion). 

Beslutet kommer som sagt vanligtvis i första stycket. Det finns dock två undantag från det i 

grupp 2. Den första texten som inte har beslutet i första stycket har format texten 

kronologiskt, så att bakgrunden till ärendet står först och beslutet kommer i stycket direkt 

efter (text 2:4). I den andra texten kommer beskedet om att en del av ansökan avslagits först i 
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dokumentets sjätte punkt (text 2:6). Det finns ingen som helst förklaring till varför detta 

avslag kommer så sent i texten. 

4.4 Rubrikerna (fråga 6-8) 

4.4.1 Har texten en informativ ärendemening? 

På den här punkten är det lite tveksamt hur mycket information ärendemeningen behöver 

innehålla för att vara tillräckligt informativ. Ärendemeningarna i båda grupperna varierar 

dock i information. Som jag nämnde i 3.2 har jag valt att inte citera ärendemeningarna direkt 

eftersom de då blir alltför lätta att identifiera. 

Ärendemeningarna i grupp 1 varierar mellan korta på fyra ord (text 1:3) och långa på 10 ord 

(text 1:4 och 1:5). Samtliga ärendemeningar förmedlar att det är tal om utbetalning av ett 

bidrag, för vad, och i fyra fall av fem också varifrån pengarna kommer.  

Ärendemeningarna i grupp 2 varierar mellan korta på 1 ord (text 2:2, 2:3 och 2:7) och långa 

på 10 ord (text 2:5 och 2:9). De korta på endast ett ord hade kunnat vara mer informativa 

eftersom de bara hänvisar till typen av ärende, och inte informerar om att det är ett beslut eller 

att en ansökan om något är anledningen till att läsaren får hem denna text. De långa 

ärendemeningarna varierar i informationsmängd. Den ena ger information om att en ansökan 

om en specifik sorts stöd ligger bakom, men inte att det är ett beslut som tagits (text 2:5). Den 

andra ger bara information om typen av ärende (text 2:9). 

Man kan dock hävda att läsaren förutsättas veta vad som avses i ärendemeningen även om den 

bara består av ärendetypen, eftersom läsaren ansökt om det.  

Sammanfattningsvis varierar ärendemeningarna mycket i informationsmängd, men texterna i 

grupp 1 är mer informativa. 

4.4.2 Innehåller texten rubriker som svarar mot innehållet? 

I den här frågan är det stor skillnad beroende på hur lång texten är, och alltså stor skillnad 

mellan grupp 1 och 2.  

Grupp 1 saknar helt rubriker förutom ärendemeningen. Deras ärendemeningar svarar dock bra 

mot innehållet (se 4.4.1). Texterna i grupp 2 däremot har många rubriker, men också de svarar 

bra mot innehållet.  Rubrikerna skulle dock i flera fall kunna ha underrubriker (se vidare 

4.4.3). 

4.4.3 Finns det informativa underrubriker i texten? 

Klarspråkstestet specificerar att den här frågan bara är relevant om texten är ett par sidor eller 

längre. Grupp 1 består av texter på endast en sida. De har bara ärendemeningen som rubrik, 

och följaktligen inga underrubriker. 

Det finns väldigt få underrubriker i texterna i grupp 2, och i fem av nio texter behövs de inte 

heller. De har många huvudrubriker som ”avtalsparter” och ”avtalsobjekt” med lite och tydlig 

text inunder (till exempel text 2:5). De resterande fyra texterna har dock ett underskott på 

underrubriker där det faktiskt finns ett behov. Avsaknaden av organiserade underrubriker 

leder i vissa fall till förvirring och syftningsproblem. Ett exempel är rubriksystemet i text 2:7 
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som är minst sagt förvirrande. Ett avsnitt har huvudrubriken ”allmänna villkor för stödet”. 

Under den kommer först ett inledande avsnitt som bland annat anger under vilken tidsperiod 

”nedanstående villkor för erhållande av stöd” gäller. Därpå följer en punktlista med åtta 

punkter, och till sist följer en numrerad lista i sju punkter som utgör resten av skriften i texten. 

De sju punkterna har rubriker som till exempel ”utbetalning av bidragsdelen”, ”återkrav av 

stödet”, ”övervakning” och ”rättelse av beslut”. Även om där finns rubriker framgår det inte 

vad som hör till vad, vilket leder till förvirring. Är den numrerade listan underordnad 

punktlistan, huvudrubriken eller hör den någon annanstans? Hur långt gäller ”nedanstående”? 

Varken typsnitt, storlek, punktlistor eller numrering är konsekvent använt. De andra tre har 

alla samma problematik: det behövs underrubriker där specificeringen av stödet kan stå, 

istället för att den står i beslutsavsnittet (text 2:4, 2:8 och 2:9). 

Min samlade bedömning är att det trots flera bra upplägg finns systematiska brister i 

informativa underrubriker i texterna. 

4.5 Textens olika delar (fråga 9-14) 

4.5.1 Är själva beslutet klart och entydigt formulerat? 

I grupp 1 framgår det tydligt i alla texter om ansökan beviljas eller inte. I två av texterna finns 

det dock oklarheter. I text 1:1 står det att stödet ”beviljas i enlighet med i ansökan angivna 

riktlinjer”. Eftersom den sökande redan lämnat in ansökan kan den inte förväntas ha den kvar, 

och kan då heller inte förväntas veta vad det är för riktlinjer som gäller när stödet ska 

användas. Är det villkor som ska uppfyllas borde det framgå. Detta exempel togs även upp i 

4.2.1. Den andra texten med en oklarhet är text 1:4. Texten är ett avslag, och motiveringen 

bakom avslaget är att ”utrustningen inte är nödvändig för utövande av specifik idrott”. Detta 

är i min mening inte en motivering som är tillräckligt klart och entydigt formulerad. 

Även i grupp två framgår det tydligt om ansökan beviljats eller inte. Det finns dock en 

tendens hos texterna att inte förklara stödets uppbyggnad på ett redigt sätt. Det är till exempel 

vanligt att Ålands landskapsregering är delfinansiär av stöd tillsammans med olika EU-

fonder, eller förmedlar stöd från fonderna till medborgarna. I materialet finns fyra sådana fall. 

Fördelningen av stödet och dess ursprung från (de eventuellt olika) finansiärerna måste 

förklaras i besluten, men de formuleringarna är genomgående oklara. Ett exempel på ett 

sådant beslut om delfinansiering är från text 2:9. I beslutet står att ”den offentliga 

medfinansieringen från landskapets ESF-program 2007-2013 är 100 %, dock högst [2X] € av 

de faktiska stödberättigade kostnaderna…” och nästa mening: ”Ålands landskapsregerings 

andel utgör högst [X] € och ESF-andelen utgör 50 % av den totala offentliga finansieringen, 

dock högst [X]”. Förledet ’med-’ säger läsaren att det är fråga om en delad finansiering, men 

direkt efter det får läsaren veta att ESF-programmet står för hela finansieringen (100%). 

Sedan följer än en gång att finansieringen delas hälften var. Det avsnittet är minst sagt 

förvirrande, och inte alls klart och entydigt formulerat. Läsaren får dessutom själv räkna ut att 

beloppet som landskapsregeringen avser betala är 50 % av stödet.
1
  

                                                           
1
 Den totala stödsumman står som [2X] och de två halvorna av stödet står som [X], enligt matematisk princip. 

Detta för att markera att det finns ett förhållande mellan beloppen, men fortfarande hålla texten anonym. 
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Sedan finns det som tidigare nämnts i 4.3.1 en text som ger ett delvis avslag först i textens 

sjätte punkt, och inte alls i anslutning till det övriga beslutet. Det kan inte annat än tolkas som 

otydligt. 

Sammanfattningsvis är med andra ord beslutet i sig (beviljat eller inte) klart formulerat, men 

specifikationerna inom beslutsavsnittet kan ibland vara väldigt otydliga. 

4.5.2 Är eventuella villkor för beslutet tydligt angivna i anslutning till själva beslutet? 

I Klarspråkstestet specificeras att denna fråga bara behöver besvaras om det är aktuellt med 

villkor för beslutet.  

Grupp 1 består av fem texter. Av dessa fem är det ingen som har ett särskilt avsnitt för villkor 

för beslutet. Däremot innehåller fyra av fem texter meningar som kan tolkas som villkor för 

beslutet (den femte, text 1:4, är ett avslag och har därför inget behov av villkor). Till exempel 

innehåller text 1:2 meningen ”av anslaget avses € [X] användas för [Aktivitet] 2011”. 

Meningen står inte för sig själv utan är invävd i texten. Ett annat exempel finns i text 1:5: 

”bidraget, som bör lyftas senast två år efter beviljningsåret, kan utbetalas mot redovisning”. 

För det första står detta visserligen i ett eget stycke men har inte någon rubrik om villkor. För 

det andra borde de två villkoren inte stå i en enda mening om hela budskapet ska framgå 

tydligt. Och för det tredje framgår det inte vad redovisningen ska innehålla för att man ska få 

ut det bidrag man blivit beviljad. För att villkoren ska framgå tydligare skulle de kunna stå i 

ett eget stycke direkt efter beslutet. 

Överlag finns det stort rum för förbättring på denna punkt i grupp 1. 

Resultatet för grupp 2 är inte lika entydigt. Sex av nio texter har villkor (de tre resterande är 

ärenden som inte kräver villkor). Två av de sex texterna har villkoren tydligt angivna i 

anslutning till beslutet (text 2:1 och 2:3), två har en punkt för villkor men hänvisar där till en 

bilaga (text 2:5 och 2:6), en text har villkoren delvis uppdelade på två olika sidor under 

rubrikerna ”finansiering” och ”villkor för ersättning” (text 2:9), och den sjätte och sista texten 

har villkoren oklart uppbyggda men följer direkt efter motiveringen för beslutet (text 2:7). Det 

är alltså bara två texter i grupp 2 som har villkoren klart och tydligt angivna i anslutning till 

beslutet, och fyra texter med tveksamt upplägg. Det är dock skillnad mellan att villkoren står i 

nära anslutning till beslutet, att villkoren är klart och tydligt formulerade, och att villkoren står 

klart och tydligt formulerade i anslutning till beslutet. Frågan i Klarspråkstestet gäller den 

sista definitionen, och då är svaret att bara två texter i grupp 2 uppfyller kraven. I text 2:7 är 

det speciellt otydligt formulerat vad som egentligen hör till avsnittet om villkor (se 4.4.3). 

Sammanfattningsvis är variationen stor i materialet. Bland texterna i materialet finns det inte 

ett enhetligt sätt att ange villkoren. Texterna i grupp 1 har stora avvikelser och inte heller de 

flesta texter i grupp 2 kan sägas överensstämma med den sverigesvenska klarspråksnormen.  

4.5.3 Presenteras skälen till beslutet under egen rubrik? 

I grupp 1 presenteras skälen för beslutet aldrig under egen rubrik. I fyra av fem texter är skälet 

till beslutet istället invävt som ett inskott i beslutsmeningen. Ett typexempel på detta är från 

text 1:3: ”Ålands landskapsregering beslöt [datum] att i enlighet med reserverade medel i 
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landskapsbudgeten 2011 bevilja [Organisation] ett bidrag om [X] euro” (skälen är 

understrukna). När skälen är invävda på detta sätt kan det vara svårt att uppfatta dem som 

motivering till beslutet, och lättare att ta dem för en oviktig bisak. 

Den femte texten, text 1:4, är ett avslag och har motiveringen som en egen mening. Den står 

dock inte i eget stycke och har då heller inte en egen rubrik (se 4.5.4). 

I fyra av nio texter i grupp 2 är den enda hänvisningen till motiveringen bakom beslutet ett 

stycke om vilka lagrum som tillämpats (text 2:5, 2:6, 2:7 och 2:8). I dessa fyra texter består 

stycket av en punktlista utan någon motivering till vad i dessa lagrum som berättigar stödet, 

eller motivering till varför just dessa lagar gäller. Text 2:7 har rubriken ”motiv och detaljer i 

beslutet”, men innehållet i stycket består av en uppradning av lagrum i en sju rader lång 

grafisk mening
2
. Tre texter har ett eget stycke under egen rubrik för motiveringen. Där tas 

också lagrummen upp, men efter en inledning: ”sökanden uppfyller villkoren för när 

jordförvärv kan beviljas enligt…” (text 2:1). En ren uppradning av lagrummen följer sedan 

under rubriken ”tillämpade lagrum”. 

Sammantaget har majoriteten av texterna i materialet inte skälen under egen rubrik. De 

avviker alltså från den sverigesvenska klarspråksnormen, även om det finns några texter med 

bra uppbyggnad. 

4.5.4 Ger du en pedagogisk presentation av skälen till beslutet? 

I Klarspråkstestet specificeras att denna fråga alltid ska besvaras vid beslut om avslag, helt 

eller delvis. I materialet finns bara två avslag, ett helt och ett delvis avslag. Det hela är i grupp 

1, text 1:4, och det delvisa är i grupp 2, text 2:6. 

I de två beslut som har ett helt eller delvis avslag är skälen otydligt formulerade. I den ena 

texten är skälet ”att utrustningen inte är nödvändig för utövande av specifik idrott” (text 1:4). 

Denna definition är antagligen standardiserad, men tillför inget till begripligheten i beslutet. I 

den andra texten står det delvisa avslaget för det första inte i anslutning till resten av beslutet, 

och för det andra med formuleringen ”på grund av att åtgärden inte kan väljas på en ekogård”. 

Det nämns inte någon annanstans i texten att gården ska vara en ”ekogård”, tvärtom definieras 

gården i stycket ovanför som en ”husdjursgård” (text 2:6). 

Som jag nämnde i 4.5.3 står skälen ofta dolda i inskott i satser där de är lätta att förbise. Att 

inte markera vad som är skälen till beslutet är inte en pedagogisk framställning. De texter som 

har skälen uttryckligt angivna varierar i sin pedagogik. Generellt är skälen väldigt byråkratiskt 

formulerade, så som det blir när meningar få långa inskott. Lagrummen står oftast, som 

nämndes i 4.5.3, bara som punktuppräkningar.  

Allt som allt har majoriteten av texterna brister i sin pedagogiska framställning. 

                                                           
2
 En grafisk mening börjar vid stor bokstav och slutar vid punkt. 
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4.5.5 Får mottagaren anvisningar om fortsatt agerande i ärendet, till exempel om 

beslutet kan överklagas eller inte? 

I Klarspråkstestet specificeras det att denna fråga bara behöver besvaras om det behövs 

anvisningar för fortsatt agerande. Generellt sett är det svårt att veta om det behövs ett fortsatt 

agerande från mottagarens sida, eller om den skulle vilja agera. Har mottagaren till exempel 

blivit beviljad stödet den ansökt om är det svårt att se att den skulle vilja överklaga eller 

ansöka om ändring i beslutet. Icke desto mindre verkar det vara standard att ha med 

besvärsanvisningar till beslut, eftersom det antingen finns en punkt om rättelse eller bifogade 

besvärsanvisningar till 11 av 14 texter. När besvärsanvisningarna bifogas är det ett 

standardiserat dokument som är likadant för alla texter.  

De anvisningar som inte är om besvär eller överklagan beskriver bland annat hur man ska 

göra för att få sitt stöd utbetalat, eller att läsaren ska kontakta andra personer som berörs av 

beslutet. Ett exempel på en anvisning om utbetalning är i text 2:7. Under rubriken 

”utbetalning av räntestödet” står meningen ”banken kontaktas för upprättande av skuldsedel”. 

Detta är ett något otydligt sätt att säga att personen ska kontakta banken för att starta det lån 

den blivit beviljad av landskapsregeringen. 

De tre texter som saknar anvisningar hör till grupp 1. I en av texterna, text 1:1, står att 

”bidraget utbetalas då föreningen har inlämnat uppgifter om bankkonto”. De två andra som 

saknar anvisningar är beviljande beslut, men som innehåller villkor. Det är oklart om 

villkoren stod klara redan när ansökan lämnades in eller om de kommit till i beredningen av 

ärendet. Den sökande kan behöva instruktioner om hur den ska handskas med ärendet efter att 

det blivit beviljat. Därför ser jag inget som berättigar att anvisningarna utelämnats. 

Sammanfattningsvis är anvisningar vanliga, men utformningen av dem har brister. 

4.6 Styckena och sambanden (fråga 15-19) 

4.6.1 Är texten indelad i stycken där nytt stycke markeras med blankrad? 

Svaret på denna fråga varierar beroende på textens längd, och därför också mellan grupp 1 

och 2.  

Bland texterna i grupp 1 varierar styckeindelningssystemet. De texter som har en 

styckeindelning är indelade i två stycken, (tre av fem texter). De två texter som inte har en 

styckeindelning består av bara ett stycke. Alla texter hade dock med fördel kunnat delas upp i 

flera stycken (med rubriker). Se 4.4.2, 4.4.3 och 4.6.2. 

Texterna i grupp 2 har genomgående styckeindelning med blankrad, med undantag av en text. 

Den undantagna texten (text 2:8) är inte konsekvent i sin styckeindelning; vissa stycken följs 

av blankrad och vissa inte. Texten har så kallade hybridstycken, där ett radbyte sker men det 

finns inget mellanrum mellan den föregående och den nya raden, och heller inget indrag. 

4.6.2 Är styckeindelningen logiskt genomförd med en tankegång per stycke? 

Texterna i grupp 1 följer inte konsekvent principen om en tankegång per stycke. De tre texter 

som har mer än ett stycke hade, enligt min bedömning, i två fall kunnat vara uppdelade i flera 

stycken. I text 1:5 får till exempel läsaren i första stycket veta att ett beviljande beslut tagits, 
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hur stort bidraget är, hur stor andel bidraget är av föreningens kostnad och för vad bidraget 

beviljats. Det stycket är dessutom en enda mening. De texter som inte är indelade i flera 

stycken har flera tankegångar i ett stycke på samma sätt som exemplet från text 1:5, och hade 

därför kunnat delas upp. Uppdelningen i de korta texterna har troligtvis att göra med att det är 

lite text. Författarna kände kanske att det var konstigt att dela upp texten i stycken med bara 

en mening var, och har därför skrivit ihop dem. Detta har dock resulterat i överlånga meningar 

med långa inskott, se 4.7.1 – 4.7.3. 

Alla texter i grupp 2 följer principen om en tankegång per stycke, de är logiskt genomförda 

med en tankegång per stycke. 

4.6.3 Finns det tydliga samband mellan uttryck som syftar på samma sak? 

Både texterna i grupp 1 och de i grupp 2 har överlag bra och tydliga samband mellan uttryck 

som syftar på samma sak. Grupp 1 innehåller kombinationer som ”fastighet-fastigheten” (text 

2:1), ”avslå-avslaget” (text 1:4) och ”bidrag-bidraget” (text 1:5).   

Texterna i grupp 2 har även de generellt sett bra samband. Det finns dock en del mindre klara 

formuleringar, till exempel en variation mellan ”stödtagare” och ”sökande” i text 2:7, och 

mellan ”stödmottagaren” och ”projektägaren” i text 2:9. 

4.6.4 Finns det bindeord som visar hur stycken och meningar hänger ihop, till exempel 

eftersom, men, därför att, trots att, nämligen? 

Sammanlagt i alla 14 texter finns det fyra egentliga bindeord eller -uttryck. De som finns är 

därmed, efter inkommen, på grund av att och eftersom. Alla dessa är i grupp 2, i text 2:4, 2:4, 

2:6 och 2:3, respektive. Att alla är i grupp 2 kan bero på att texterna i grupp 1 innehåller 

mindre text. 

Det är alltså väldigt sparsamt med sådana bindningar. 

4.6.5 Är hänvisningarna inom texten tydliga? 

Klarspråkstestets författare ger ”med hänvisning till ovanstående…” som exempel på en 

otydlig hänvisning. 

I grupp 1 är hänvisningarna av varierande tydlighet. Två av texterna har formuleringen ”på 

basis av inlämnad ansökan” som hänvisning till varför bidraget beviljats (text 1:1 och 1:5). 

Det är då något otydligt om personen blivit beviljad bara för att den ansökte, eller om det 

faktiskt finns några uttryckliga skäl. I övrigt undviks sådana otydliga hänvisningar, som 

exemplet i Klarspråkstestet, i grupp 1.  

Den sortens otydliga hänvisningar finns däremot i grupp 2. Där finns det formuleringar som 

”enligt uppgjord plan med meddelade anvisningar” (text 2:4) och ”det sagda förfarandet” (text 

2:7). De flesta hänvisningar som görs är dock de till lagtexter, och de hänvisningarna sker allt 

som oftast i punktlistor eller uppradade i egna stycken. Med andra ord finns det inte så många 

hänvisningar i texterna. 
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4.7 Meningarna (fråga 20-23) 

4.7.1 Varierar meningslängden så att några meningar är korta (omkring 10 ord) och 

andra längre (upp till ungefär 25 ord)? 

Texterna i grupp 1 har två eller tre meningar. Av dessa är vanligen en kort och en längre, men 

den längre har en tendens till att vara överlång (mer än 25 ord lång). Ett bra exempel på denna 

snedfördelning är från text 1:2: 

”Landskapsregeringen beslöt [datum] att i stöd av Idrottslag för landskapet Åland (100/98) och 

LF om överföring av vissa förvaltningsuppgifter till Ålands idrottsförbund (3/99) överföra de 

återstående budgeterade medlen om € [X] till [Namn] för vidare fördelning till förbundets 

medlemsföreningar och -organisationer. Av anslaget avses € [Y] användas för [Aktivitet].” 

Ur text 1:2 

 

Stycket består av två meningar, den första (understruken) som synes betydligt längre än den 

andra.  

Texterna i grupp 1 har enligt uträkningarna med hjälp av www.lix.se en genomsnittlig 

meningslängd som varierar mellan 19,33 och 34,5 ord per mening. Samtliga texter innehåller 

två eller tre meningar. De korta texterna i grupp 1 domineras alltså av långa meningar. 

Fördelningen av genomsnittlig meningslängd och spannet i antal meningar per grupp 

redovisas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Fördelning av antal meningar per grupp och  spannet i genomsnittlig meningslängd. 

 Variation i meningslängd Antal meningar 

Grupp 1 19,33–34,5 2–3 

Grupp 2 2,82–15,93 9–168 

 

Som synes i tabell 2 innehåller texterna i grupp 2 betydligt fler meningar än texterna i grupp 

1. Antal meningar i grupp 2:s texter varierar från 9 till 168; den text med lägst antal meningar 

har 9 stycken. och den med högst antal har 168 stycken. Detta stora spann i antalet meningar 

gör att den genomsnittliga meningslängden varierar mellan det lägsta värdet 2,82 ord per 

mening och det högsta värdet 15,93 ord per mening. Snittvärdena säger oss alltså att texterna i 

grupp 2 har en relativt bra fördelning mellan långa och korta meningar, men värdena påverkas 

av att antalet meningar i gruppen ligger just inom ett stort spann på 9-168 st. Statistiska 

beräkningar kan alltså ibland vara vilseledande. Beräkningarna avslöjar bara vilken 

genomsnittlig meningslängd och hur många meningar de olika texterna har, inte själva 

fördelningen av orden. Eftersom beräkningarna inte tar hänsyn till punktlistor eller 

uppräkningar, gör det att de långa avsnitten där lagrummen räknas upp drar ned det 

genomsnittliga värdet ord per mening. Fördelningen liknar i själva verket den i grupp 1; en 

relativt god fördelning mellan korta och långa meningar, men de långa meningarna är ofta 

överlånga.  
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4.7.2 Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser och 

onaturlig ordföljd? 

Fyra av fem texter i grupp 1 har långa inskjutna satser eller utvikningar som med fördel hade 

kunnat delas upp i flera meningar. Ett exempel är första meningen ur text 1:1: ”Ålands 

landskapsregering beslöt [datum] att på basis av inlämnad ansökan bevilja Er € [X] för 

verksamheten 2011 i enlighet med i ansökan angivna riktlinjer”. Inskottet är understruket. Ett 

annat exempel är text 1:4. I den lyder den första meningen i texten: 

”Efter inkommen redovisning från [Namn/företag], gällande beviljat bidrag för uppförande av 

fiskhall på [X] euro inom (EFF) har undertecknad konstaterat att sökanden redovisat kostnader 

enligt uppgjord plan med meddelade anvisningar.” 

Ur text 1:4 

I den meningen finns såväl inskjutna satser som onödigt komplicerad byråkratisk ordföljd. 

Den är dessutom överlång (30 ord) och har ett långt fundament (17 ord). Det långa 

fundamentet gör meningen vänstertung och försvårar för läsaren att förstå och minnas vad det 

är den läser. 

Hos texterna i grupp 2 är det vanligt med byråkratisk ordföljd och inskjutna satser. Även om 

det finns meningar med en god konstruktion är de dåliga exemplen många och långa. I text 

2:9 står det bland annat ”av övervakningskommittén utsedd oberoende utvärderare har likaså 

rätt att av stödmottagaren få ta del av handlingar och av information som kan ge upplysningar 

om projektet”.  

Det är alltså vanligt i materialet att meningarna är komplicerat uppbyggda, med onaturlig 

ordföljd och långa inskjutna satser. 

4.7.3 Kommer det viktiga tidigt i meningen? 

Med ”det viktiga” avses själva huvudbudskapet i meningen, till exempel vad det är som 

beslutats. Med ”tidigt i meningen” menar jag första halvan av meningen. I exemplen nedan är 

det viktiga understruket. 

I texterna i grupp 1 kommer det viktiga i andra halvan av meningarna. Ett exempel på en 

sådan mening är beslutsmeningen i text 1:2: 

 Landskapsregeringen beslöt [datum] att i stöd av Idrottslag för landskapet Åland (100/98) och 

LF om överföring om vissa förvaltningsuppgifter till Ålands idrottsförbund (3/99) överföra de 

återstående budgeterade medlen om € X till [Namn] för vidare fördelning till förbundets 

medlemsföreningar och –organisationer. 

Ur text 1:2 (min understrykning) 

Att de tagit ett beslut framgår tidigt, men själva beslutet kommer först efter en uppräkning av 

motiveringarna för beslutet. Det kan inte räknas som att det viktiga kommer tidigt i meningen. 

För texterna i grupp 2 är resultatet varierande. Meningskonstruktionerna varierar från 

exemplariskt till under all kritik. Vissa meningar har en god konstruktion, som ”Ålands 

landskapsregering har [datum] godkänt Er ansökan om avtal om miljöstödets specialstöd för 

ekologisk produktion” i text 2:5. De sämre konstruktionerna är dock i majoritet. Ett exempel 
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på ett sådant mindre bra upplägg är ”Landskapsregeringen har [datum] utifrån godkända 

stödberättigande uppgifter beslutat godkänna rat 3 på [X] euro för utbetalning”. Här gör den 

inskjutna motiveringen att det viktiga, det mottagaren vill veta, kommer sist i meningen. Den 

inskjutna motiveringen är dessutom väldigt diffus, och tillför egentligen inte något till 

budskapet. Motiveringen skulle med fördel kunna stå för sig själv, och förklaras närmare. 

Ett annat exempel på en mening där inskottet gör att det viktiga hamnar senare än önskvärt är 

från text 2:8: ”om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom 21 dagar, räknat från 

beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen”. Också här skulle den extra 

informationen istället kunna presenteras som en egen mening. 

Sammantaget kommer det viktiga i meningen senare ju längre meningen är. 

4.7.4 Använder du punktuppställningar för att göra informationen överskådlig? 

Grupp 1 har inga punktuppställningar. Texterna är så pass korta att författarna antagligen inte 

känt ett behov. Texterna skulle dock kunna ha punktuppställningar, till exempel i text 1:2 där 

flera lagar radas upp i beslutsmeningen istället för att ha dem punktade i ett separat stycke. 

För grupp två finns det punktuppställningar i alla utom två texter. Dessa punktuppställningar 

innehåller antingen lagrum eller villkor. Text 2:9 har dessutom en lista för ”återkrav av 

ersättning”. Även om många av texterna använder sig av punktuppställningar, för till exempel 

de lagrum som tillämpats, kan det på många ställen behövas fler. De befintliga skulle också 

kunna göras om för att öka tydligheten. I lagrumslistorna kan till exempel en punkt innehålla 

flera lagar eller förordningar. Där skulle exempelvis en förklaring för vilken del i beslutet 

lagarna omfattar öka tydligheten. 

4.8 Orden och fraserna (fråga 24-31) 

4.8.1 Är texten fri från substantiveringar som tynger texten? 

Klarspråkstestet ger ett exempel på substantivering: ” innan inbetalning görs” istället för det 

enklare ”innan du betalar in”. Testets kommenterande del beskriver detta som 

”substantivsjukan”. Symptomen är att verben som för handlingen framåt görs om till 

substantiv och ett innehållstomt verb läggs till (Språkrådet 2012b:37). 

Generellt sett innehåller texterna i båda grupperna tyngande substantiveringar. Där finns 

bland annat fraser som ”de faktiska stödberättigade kostnaderna” (text 2:9), ”före erhållande 

av stöden” (text 2:8), ”upprättande av skuldsedel” och ”besluta om återindrivning” (text 2:7), 

”om överföring av” (text 1:2) och ”utövande av specifik idrott” (text 1:4). Formuleringar med 

före eller efter ”utbetalning” är väldigt vanliga (till exempel i text 2:7).  

Sammantaget är texterna inte fria från substantiveringar som tynger ner texten. 

4.8.2 Är texten fri från ord som förlängts i onödan?  

Texterna i grupp 1 är befriade från onödigt långa ord. De har övervägande korta ord med ett 

fåtal undantag som till exempel ”överföra” istället för ’föra över’ (text 1:2).  
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Grupp 2.s texter har däremot många exempel på ord som är onödigt långa. Det är till exempel 

vanligt att det står ”mottar” istället för ’tar emot’ (till exempel i text 2:5). Andra exempel är 

”befullmäktigade personer” i text 2:7, ”kostnadsbudgeten” i 2:9 och ”återflyttat” i text 2:2.  

Det är också vanligt bland texterna i både grupp 1 och 2 att skriva ihop verb och partikel, som 

till exempel ”utbetalas” istället för ’betalas ut’ (till exempel text 1:1). 

Det förekommer också facktermer som skulle kunna platsa i denna kategori, långa ord som 

”lagakraftvunnet sätt” (text 2:7) och ”landsbygdsutvecklingsprogrammet” (text 2:6). Men 

eftersom de är just facktermer är de svåra att komma undan.  

4.8.3 Använder du korta prepositioner istället för de vaga angående, avseende, 

beträffande, gällande, rörande? 

Oberoende av grupp har nästintill alla texter för långa och onödigt komplicerade 

prepositioner. Frasen ”på basis av” är vanlig (till exempel text 1:1 och 1:5), likaså att säga 

”bidrag om” istället för ’på’ (till exempel text 1:3) och ”i enlighet med” (text 1:1). Andra vaga 

eller onödigt långa prepositioner som finns i texterna är ”gentemot” (text 2:9), ”utifrån” samt 

”gällande” (text 2:4). 

4.8.4 Använder du nutida och begripliga ord istället för ålderdomliga, stela, och 

byråkratiska? 

Det är ett genomgående drag för alla texterna att det förekommer ålderdomliga, stela och 

byråkratiska ord. Dessa ingår också i överdrivet stela formuleringar som till exempel i ”har 

undertecknad konstaterat att sökanden redovisat kostnader” (text 2:4), ”avtalsperioden 

omfattar” (text 2:6), ”den sista utbetalningen återbokas” (text 2:9), ”en lägesrapport om 

projektets fortskridande” (text 2:9) och ”mottagare av stöd skall förete alla 

räkenskapshandlingar” (text 2:9). I grupp 1 är det vanligare med byråkratiska formuleringar 

som ”överföra de återstående budgeterade medlen” (text 1:2) än med regelrätta byråkratiska 

ord. Andra exempel på stela, byråkratiska ord är ”beviljningsåret” (text 1:5), ”fastighetens 

användningsändamål” (text 2:1), ”belägen” (text 2:1) och ”anföras” (text 2:6). Vissa texter, 

som text 2:9, har fler exempel än andra, men byråkratiska uttryck finns i alla texter.  

4.8.5 Använder du konkreta ord? 

Det är ett övervägande om vad som egentligen ska räknas som konkret. De flesta exempel 

som tas upp i 4.8.4 skulle kunna räknas som abstrakta eftersom den exakta innebörden kan 

vara svår att förstå. Vad är egentligen en ”räkenskapshandling” (text 2:9) eller ett 

”användningsändamål” (text 2:1)? En räkenskapshandling är visserligen ett papper, men vad 

innebär pappret? Vad räknas som en ”räkenskapshandling”? Vissa ord som förekommer i 

texterna, som ”landsbygdsnäringar” (text 2:7) kan vara lätta för en insatt tjänsteman, men 

desto svårare för någon som inte är insatt i förvaltningsfrågor. Överlag är det dock vanligt 

med konkreta ord i texterna. 

4.8.6 Förklarar du fackord och förkortningar som du måste ha med i beslutet? 

Det finns få facktermer att förklara i grupp 1, eftersom där är lite text.  

Däremot finns det ett fåtal fackord och förkortningar att förklara i grupp 2. Generellt sett 

förklaras de förkortningar och termer som finns med i texterna. De förklaras dock inte alltid 
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första gången de används, utan andra eller tredje gången. Ett exempel på det är i text 2:4 när 

förkortningen EFF (Europeiska fiskerifonden) skrivs ut först vid andra användningen. Vissa 

texter har färre förklaringar än andra, och förklarar inte uttryck som ”de s.k. tröskelvärdena” 

(text 2:9) eller ”husdjursproduktion” (text 2:5). Antagligen förväntas en lantbrukare veta vad 

”husdjursproduktion” innebär. Det förväntas antagligen också vara allmänbildning att veta 

vad förkortningarna LL och LF betyder i avsnitten om lagparagrafer. De skrivs sällan 

tillsammans med de fullständiga landskapslag och landskapsförordning. Det vanligaste är 

dock att hela ordet skrivs ut utan förkortning. 

4.8.7 Undviker du modeord, svengelska och främmande ord? 

Alla texter undviker modeord, svengelska och främmande ord. 

4.8.8 Har du noga kontrollerat att beslutet inte innehåller felstavade ord eller andra 

språkfel? 

En övervägande majoritet av texterna är noga granskade. På ett fåtal ställen saknas en punkt i 

slutet av meningen, eller att slutet på en mening råkat bli en egen mening. Sådana småfel som 

allt som oftast orsakas av ett reflexartat tryck på mellanslagstangenten.  

Det finns dock två större fel i materialet, ett syftningsfel och ett slarvfel. Slarvfelet finns i text 

2:7 och består i att det under rubriken ”anmälningsplikt” står att ”stödtagaren bör omedelbart 

meddela den som beviljat stödet om en sådan ändring av förhållandena…”. Frasen ”den som 

beviljat stödet” innebär i min tolkning de som undertecknat beslutet, det vill säga beslutande 

minister och/eller handläggare. Det står i konflikt med att det i samtliga brevfötter står att 

”tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman”. Antagligen 

har man rätt att kontakta sin handläggare, men som det är formulerat blir det svårt för 

mottagaren att veta exakt vad det är den får och inte får göra. Formuleringen är tvetydig; vem 

eller vilka innebär egentligen ”den”? 

Syftningsfelet är också allvarligt, eftersom det står i anvisningarna om ändringssökande. Där 

står: ”i detta beslut får ändring sökas genom besvär inom 30 dagar från delgivandet av 

beslutet hos Högsta Förvaltningsdomstolen”. Så som det är formulerat får man söka besvär 

inom 30 dagar från det att Högsta Förvaltningsdomstolen fått beslutet, och inte att mottagaren 

kan söka besvär hos Högsta Förvaltningsdomstolen inom 30 dagar räknat från det att 

mottagaren fått beslutet. Det syftningsfelet hade till exempel avhjälpts med kommatecken 

efter ”besvär” och ”beslutet”, eller en omskrivning i flera meningar. Som det är formulerat 

innebär det faktiska svårigheter för mottagaren att ansöka om ändring i beslutet. 

4.9 Sammanfattning och kommentarer  
Denna undersökning har utförts genom att 30 av Klarspråkstestets frågor (se Metod, avsnitt 

3.3) använts på 14 åländska myndighetstexter. Jag har i undersökningen fått anledning att 

kommentera avbrott från den sverigesvenska klarspråksnormen på alla frågor utom en (se 

avsnitt 4.8.7). Det är speciellt två av de 14 texter jag undersökt som gett ett större utslag i 

testet än de andra. Dessa är text 2:7 och text 2:9. Att dessa två texter gett mycket att gå på 

betyder dock inte att de andra texterna inte innehåller brott mot klarspråksnormen. Tvärtom 

visar samtliga texter på avvikelser från normen för någon av de 29 frågorna där avvikelser kan 

konstateras. 
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Nedan följer några kommentarer på materialet som inte passar in i svaren i avsnitt 4.1 – 4.8. 

Frågorna i 4.8.2 – 4.8.6 är snarlika i det att jag gärna vill sätta in samma ord i dessa 

kategorier. Orden kan vara förlängda, vaga prepositioner som förlängts i onödan, 

ålderdomliga, stela eller byråkratiska, abstrakta eller fackord på en och samma gång. Det gör 

att det kanske ser ut att vara mer avvikelser från klarspråksnormen än vad det egentligen är.  

Något som inte passar in i någon av frågorna i Klarspråkstestet är texternas inkonsekventa 

användning av € och euro. Det verkar inte finnas någon standard för vad som ska användas 

var och när eftersom de varieras friskt, även inom texter. 

Två texter i grupp 2 innehåller metatext i beslutsavsnittet. Där står i första stycket att ansökan 

godkänns och sedan i andra stycket att ”avtalet innebär att…” (text 2:5). Detta ökar 

förståelsen av vad den följande texten handlar om.  

5 Diskussion av resultatet 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur 14 texter från tre avdelningar hos Ålands 

landskapsregering överensstämmer med den sverigesvenska klarspråksnormen så som den 

presenteras i Klarspråkstestet. Frågeställningarna är för det första hur de åländska texterna 

fungerar i Klarspråkstestet, för det andra om det finns ett behov av mer klarspråksarbete på 

Åland.  

Till att börja med framgår det tydligt i resultatet att de åländska myndighetstexterna skiljer sig 

från den sverigesvenska klarspråksnormen på ett flertal punkter. Testet är uppdelat i 8 avsnitt, 

och enligt min bedömning visar texterna stora avvikelser i 6 av dem: tonen i texten, 

rubrikerna, textens olika delar, styckena och sambanden, meningarna och orden och 

fraserna. Texterna avviker från normen främst på frågorna om tilltal, om hur avsändaren 

benämner sig själv, om språket är befolkat och om informativa underrubriker. Texterna 

avviker också på frågorna om presentationen av villkoren, om hur skälen till beslutet anges, 

om pedagogiken (inte minst för avslagen), om bindeorden, om meningslängden och 

meningskonstruktionen. Texterna avviker även på frågorna om var det viktiga i meningen 

placeras, om prepositionerna, och om stela och byråkratiska ord. Texterna avviker ofta på 

samma områden, på samma frågor, eftersom de är utformade efter ett antal mallar.  

Dessa skillnader mellan den sverigesvenska klarspråksnormen och hur de åländska 

myndighetstexterna är skrivna kan till viss del tillskrivas skillnaderna mellan sverigesvenska 

och finlandssvenska. Även om det är samma språk som används i de olika länderna, har de 

utvecklats på olika sätt. Linnea Hanell kunde i Det går hårt – finlandssvenska ur ett 

sverigesvenskt perspektiv (2011) konstatera att det inte är så lätt att skilja sverigesvenska från 

finlandssvenska men att det finns en skillnad i stil. Finlandssvenskan kan tolkas som mer 

formell än sverigesvenskan (se till exempel Hanell & Grünbaum 2011:57). Detta menar 

Hanell kan ofta bero på inflytandet från finskan; ord och uttryck lånas, översättningar från 

finskan leder till språkliga skillnader med mera (Hanell & Grünbaum 2011:57). Även om 

åländskan inte utsätts för påverkan från finskan på riktigt samma sätt eller i samma 

utsträckning delar åländskan stildrag med finlandssvenskan. Ett sådant stildrag i materialet är 
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att det är vanligt med passiva verb. Hanell konstaterar också att det i finlandssvenskan är 

vanligt med ord som uppfattas som väldigt byråkratiska av sverigesvenskar, men att det är 

svårt att veta om det beror på att finlandssvenskan överlag är mer formell eller om orden helt 

enkelt inte uppfattas som så formella (Hanell & Grünbaum 2011:63). Denna problematik 

gäller högst antagligen också för åländskan. 

Hanell gjorde sin undersökning på olika sorters svenskspråkiga texter från både Sverige och 

Finland, och konstaterade att det finns vissa skillnader i stil mellan sverigesvenska och 

finlandssvenska. Hanell hävdar att skillnaderna har anknytning till Sveriges mer långvariga 

klarspråksarbete. Hon skriver:  

Ett led i det sverigesvenska klarspråksarbetet har varit att minska skillnaderna mellan talspråk 

och skriftspråk. Därför har ord och grammatiska konstruktioner som inte förekommer i 

talspråket också blivit mindre vanliga i skriften. Det gör å sin sida att typiskt skriftspråkliga 

konstruktioner som framförställda bestämningar och sammansatta partikelverb kan uppfattas 

som ålderdomliga av sverigesvenskar. 

Ur Det går hårt – finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv  

Hanell & Grünbaum (2011:77) 

Detta stämmer väl överens med resultatet av denna undersökning: språket i texterna kan 

överlag uppfattas som ålderdomligt. Just sammansatta partikelverb är vanliga i denna 

undersöknings material (se 4.8.2), och det finns gott om uttryck som kan uppfattas som 

gammalmodiga (se 4.8.4).  

Att sverigesvenskan genom åren slätat ut skillnaderna mellan tal- och skriftspråk kan alltså 

vara en förklaring till varför de åländska myndighetstexterna avviker från den sverigesvenska 

klarspråksnormen. Det är dock knappast den enda förklaringen. En annan möjlig förklaring är 

just att det inte finns en lika etablerad klarspråksverksamhet på Åland. Man har helt enkelt 

inte utarbetat samma sorts riktlinjer och följer fortfarande en, med sverigesvenska mått mätt, 

gammaldags norm.  

Eftersom klarspråksarbete inte är en lika etablerad verksamhet på Åland som det är i Sverige 

utgick en av mina frågeställningar från det. Frågeställningen var hur de åländska texterna 

fungerar i Klarspråkstestet, eftersom testet representerar den sverigesvenska 

klarspråksnormen. Svaret jag kommit fram till är att texterna inte fungerar bra i 

Klarspråkstestet. Generellt sett innehåller texterna det de ska enligt klarspråksprinciperna, 

men det finns som sagt stora avvikelser på vissa områden. Frågorna är utformade så att om 

man har en klarspråksanpassad text ska man svara ja. Av de 30 frågor jag använt på texterna 

var det endast en fråga jag kunde svara otvivelaktigt ja på. Även om mitt material i 

undersökningen, 14 texter, visserligen är litet är detta ändå ett anmärkningsvärt resultat. Det 

är uppenbart att mottagaranpassningen haltar, vare sig det beror på att texterna tillhör en 

annan språklig norm än Klarspråkstestet eller på bristande medvetenhet. Som jämförelse kan 

nämnas Eva Marcussons undersökning av Skatteverkets texters begriplighet. Likt den här 

undersökningen utgick hon från Klarspråkstestet, och undersökte begripligheten i 

förfrågningar, överväganden och beslut. Hennes slutsats var att Skatteverkets texter var bra 

anpassade till klarspråksnormen ”med en hög grad av begriplighet” (Marcusson 2009:46). 
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Hennes undersökta texter visade på en god anpassning till mottagaren med hjälp av de tips 

som Klarspråkstestet ger. En liknande undersökning på sverigesvenskt material visar alltså ett 

helt annat resultat. Från det skulle man kunna dra slutsatsen att det kan finnas en skillnad 

mellan åländska och sverigesvenska myndighetstexters klarspråksanpassning. 

Min andra frågeställning var om det finns ett behov av mer klarspråksarbete på Åland. Svaret 

på den frågan är ett otvivelaktigt ja. Materialet i den här undersökningen är visserligen litet, 

bara från ett fåtal avdelningar inom Ålands landskapsregering och består av texter som är 

utformade efter liknande skriftmodeller, men min mening är att det finns ett behov av att göra 

texterna mer begripliga. Utifrån den här undersökningen går det inte att veta hur mottagarna 

av de här texterna faktiskt upplevde dem, men mitt resultat utgående från testet är att texterna 

visar klara tendenser på ett svårbegripligt språkbruk. Det är främst två av de längre texterna 

som ger exempel på överdrivet komplicerat språkbruk, men bara att de finns visar enligt mig 

att det finns ett behov av en ökad klarspråksmedvetenhet. 

Att öka klarspråksmedvetenheten och förbättra begripligheten i myndigheters texter är inte 

alltid lätt. Den kritik jag tog upp i 2.6 lever alltjämt kvar, även om språkvården försöker 

motbevisa den. Utöver detta kan det bli en sorts dragkamp mellan att vara mottagarvänlig och 

att följa en redan etablerad norm eller mall inom myndigheten. Det blir speciellt svårt för en 

ensam medarbetare att bryta mot normen, utan det krävs ett stöd uppifrån. Texterna i 

materialet visar på stor variation både inom och mellan olika mallar. En av Appelgrens 

slutsatser i Begripligt eller obegripligt? (2002) var att textmallarnas utformning kan påverka 

hur skribenterna arbetar med de avsnitt då skribenten själv ska producera text. Hon skriver: 

Om det saknas signaler om vikten av ett medborgarperspektiv i de fastlagda malltexterna, kan 

det leda till känsla av misströstan och att det inte heller är någon idé att ta till sig 

Klarspråkstestets budskap i den fria texten. Klarspråkstestet måste därför förankras i hela 

organisationen. Den enskilda handläggaren har svårt att på egen hand förändra tonen i 

förvaltningsbeslut. 

Ur Begripligt eller obegripligt?  

Appelgren 2002:35 

Appelgrens resonemang är aktuellt även för denna undersökning. Textproduktionen inom 

Ålands landskapsregering är bunden till olika mallar (Salokoski 2012: mejl). De texter jag 

undersökt visar på att mallarna behöver uppdateras för att öka enhetligheten och 

begripligheten. Men för att göra detta behövs ett ökat klarspråksarbete, och det behöver 

komma uppifrån. 

6 Avslutande kommentarer 
Jag har i den här undersökningen undersökt huruvida 14 åländska myndighetstexter passar in i 

den sverigesvenska klarspråksnormen. Materialet har varit litet och gör inga anspråk på att ge 

en heltäckande bild av hur klarspråkssituationen ser ut på Åland, eller hur Ålands 

landskapsregerings texter ser ut överlag. Den kan bara ge en fingervisning om hur det kan 

tänkas vara.  
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Som jag sagt tidigare anser jag att det behövs ett utökat klarspråksarbete på Åland, men det 

behövs också mer forskning på området. Åland har en relativt unik språksituation mellan 

Sverige och Finland, och det kan tänkas att ingetdera landets klarspråksriktlinjer stämmer in 

helt. Därför skulle framtida forskning kunna undersöka hur ålänningarna själva upplever sina 

myndigheters texter, om de tycker att dagens texter fungerar bra eller om de vill ändra något. 

Också ålänningarnas attityd till klarspråk som företeelse skulle vara intressant att fördjupa sig 

i. Jag har under arbetet med undersökningen uppfattat en önskan från tjänstemän om att ha 

vägledande riktlinjer att vända sig till, gemensamma för alla avdelningar. Sådana riktlinjer 

skulle kunna underlätta kommunikationen mellan avdelningarna såväl som mellan 

avdelningarna och medborgarna. Framtida språkvårdsforskning skulle kunna arbeta fram 

sådana riktlinjer för hur formuleringarna ska lyda, vad som passar när, med mera. I anslutning 

till sådan forskning kan det vara intressant (som jag nämnde i 3.2) att se om det finns någon 

skillnad i hur texterna är skrivna beroende på vem som är tilltänkt mottagare. Jag har 

dessutom förstått att man inom landskapsregeringen håller på att införa ett nytt system för sin 

textproduktion. Det kan också vara intressant att undersöka vilken påverkan det har på 

begripligheten, när systemet har införts. 

Klarspråk är ytterst en fråga om demokrati. Folkvalda och myndigheter ska visa öppenhet och 

genomskinlighet mot medborgarna i samhället. Alla ska ha rätt att ta del av vad myndigheter 

gör på ett enkelt sätt, inte minst eftersom myndigheterna faktiskt jobbar på uppdrag av 

skattebetalarna. Därför är det av stor betydelse att myndigheterna kommunicerar så att 

medborgarna förstår, och tänker på att de skriver för medborgarna och inte arkivet. Det är 

viktigt att se kommunikationen som en dialog mellan medborgaren och myndigheten. 

Ledorden borde vara texter för alla, klarspråk för alla. Man kan helt enkel inte vara nog tydlig. 
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Bilaga 1. Tabell över texternas fördelning per grupp och avdelning, med antal ord och 

meningar. 

Grupp Ord Meningar Avdelning 

Grupp 1 

Text 1:1 

 

43 

 

2 

 

Kult&utb. 

Text 1:2 68 2 Kult&utb. 

Text 1:3 69 2 Kult&utb. 

Text 1:4 41 2 Kult&utb. 

Text 1:5 58 3 Kult&utb. 

Grupp 2  

Text 2:1 

 

125 

 

24 

 

Kansli  

Text 2:2 48 17 Kansli  

Text 2:3 118 16 Kansli  

Text 2:4 99 9 Närings  

Text 2:5 446 28 Närings 

Text 2:6 462 32 Närings 

Text 2:7 1041 77 Närings 

Text 2:8 465 31 Närings 

Text 2:9 1930 168 Kult&utb. 
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Bilaga 2. Exempel på text i grupp 1.  
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Bilaga 3. Exempel på text ur grupp 2. 
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Lånet beviljas för landsbygdsnäringar i landskapet Åland i enlighet med 

motsvarande lagar som nämns i Lagen om överlåtelseskatt 14 §, punkt 1. 

Banken kontaktas för upprättande av skuldsedel. Om lånet lyfts skall det 

göras inom 6 månader efter detta beslut. 

 

 

Motiv och detaljer i beslutet 

 

Investeringsstödet beviljas i enlighet med landskapsregeringens beslut om 

regler (nedan kallat lr regler) för investeringsstöd från den 10 mars 2011, 

nationellt finansieringsstöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 

1857/2006, av EU-delfinansierat investeringsstöd enligt rådets förordning 

(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och (EG) nr 

1974/2006 om tillämpningsföreskrifter. 

 

 

Allmänna villkor för stödet 

 

Sökande förbinder sig att självständigt bedriva jordbruk, enligt nedan-

stående villkor för erhållande av stöd, i minst sex år efter att stöd beviljats 

och minst 3 år efter utbetalning av den sista raten av startstödet. Om 

villkoren inte uppfylls kan stödet återkrävas i enlighet med 21 § i start-

stödsförordningen. 

 

• Sökande skall få sin huvudsakliga inkomst från jordbruk och ha en 

omsättning i jordbruket på minst 40.000 euro med ett driftsöverskott 

på minst 15.000 euro (omsättning minus rörliga kostnader). Före 

utbetalning av sista raten av stödet. Uppfyller inte sökande kravet på 

sysselsättning och inkomster vid tidpunkten för ansökan, skall sökan-

de i en affärsplan visa att kravet kommer att kunna uppfyllas inom tre 

år. Sökande redovisar inkomsterna varje år före utbetalning av årets 

startstödsrat. 

• Den sökande skall vara den som har det ekonomiska huvudansvaret 

och självständigt deklarerar för lantbruket i eget namn.  

• Sökande skall ha erfoderlig utbildning (40 sv. varav 10 sv. i ekonomi) 

senast före utbetalning av tredje raten av startstödet. 

• Den sökande skall iaktta de krav på miljö, hygien och djurskydd som 

bestäms i gemenskaps- och landskapslagstiftningen.  

• Stödtagaren skall bifoga och fullfölja upprättad affärsplan.  

• Sökande får inte sälja, överlåta eller arrendera ut marken som ligger 

till grund för att startstöd beviljats. 

• Fastigheten splittras enligt p. 3.2.8. Byggnader används inte för lant-

bruksändamål. Sammanslutningen som erhållit stöd förändrar sitt ägo-

förhållande, sammansättning, verksamhet eller upphör inom 3 år efter 

utbetalning av sista raten av startstödet. 

• Sökande vägrar ge inspektörer finansiella uppgifter om företaget 

(enligt punkt 6). 

 

1. Utbetalning av bidragsdelen 

 

Bidragsdelen i startstödet utbetalas i tre årliga lika stora rater. Den första 

bidragsraten kan på ansökan betalas ut direkt efter att stöd beviljats 

(blankett bifogas). Genom att lyfta stödet godkänner sökande villkoren i 
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detta beslut och nedanstående förutsättningar. Den andra raten betalas ut 

efter ansökan, dock tidigast ett år efter utbetalning av den första raten. 

Den tredje raten betalas ut efter ansökan, tidigast ett år efter den andra 

raten, dock inte förrän stödtagaren har visat att alla villkor enligt start-

stödsförordningen är uppfyllda. Före utbetalning av andra och tredje raten 

skall inkomstuppgift från föregående år redovisas. 

 

2. Utbetalning av räntestödet 
 

Banken kontaktas för upprättande av skuldsedel. Lånet beviljas i enlighet 

med räntebindningen i beslutet. Om lånet lyfts skall det göras inom sex 

månader efter ovanstående beslutsdatum. 

 

3. Återkrav av stödet 

 

Utbetalning av stöd kan inställas eller det redan utbetalda stödet kan åter-

indrivas till landskapsregeringen enligt följande.  

 

Om startstödet har använts för något annat ändamål än det beviljats för 

eller om stödtagaren har lämnat felaktiga uppgifter som väsentligt påver-

kat beviljandet eller utbetalningen av stödet eller om stödtagaren på annat 

sätt förfarit bedrägligt till den del som det sagda förfarandet har påverkat 

beviljandet av stödet och dess belopp.  

 

Om stödtagaren inte uppfyller villkoren under ovanstående rubrik ”All-

männa villkor” efter att startstöd beviljats.  

 

Sökande skall i ovanstående fall redogöra för orsaken så att landskaps-

regeringen kan besluta om återindrivning av stödet och om anmälan skall 

göras för rättslig prövning. Vid beslut om återkrav av stöd beslutas sam-

tidigt om återbetalning skall ske i en eller flera rater. Nämnda kriterier 

hindrar inte tillämpandet av rådets förordning (2988/95) om skyddande 

av Europeiska unionens ekonomiska intressen. 

 

4. Påföljder vid återkrav 

 

Stöd som skall återkrävas och andra utgifter som skall betalas får indrivas 

i utsökningsväg i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av 

skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61), utan hinder av eventuell 

ansökan om ändring. Besvärsmyndigheten kan dock bestämma att utmät-

ningen avbryts tills ärendet avgjorts på lagakraftvunnet sätt. 

 

Ränta skall erläggas på det stödbelopp som skall återbetalas i enlighet 

med räntelagen och landskapslagen om lån och understöd ur landskapets 

medel samt om landskapsgaranti (ÅFS 50/1988). Om brott vid utverkan-

de av stöd som avses i detta beslut och om missbruk av stödet stadgas i 

strafflagen (FFS 39/1889). 

 

5. Anmälningsplikt 

 

Stödtagaren bör omedelbart meddela den som beviljat stödet om en sådan 

ändring av förhållandena som kan orsaka en sådan påföljd som avses i 

punkt 3 och 4. 
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6. Övervakning 

 

Landskapsregeringen har rätt att låta av dem befullmäktigade personer, 

EG-kommissionen, utan förhandsmeddelanden utföra inspektioner i an-

slutning till beviljandet, utbetalning och användning av bidrag. Stödtaga-

ren är skyldig att bistå vid inspektionen. 

 

Landskapsregeringen har rätt att granska bokföring och skatteuppgifter 

enligt 4 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om 

landsbygdsnäringar (FFS 1336/1992). Landskapsregeringen väljer årligen 

de stödtagare hos vilka övervakning utförs. Övervakningen får inte ut-

föras av en person som deltagit handläggningen av stödet eller dess 

utbetalning. Vid granskningen upprättas ett övervakningsprotokoll. 

 

7. Rättelse av beslut  

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom 21 dagar, räknat från 

beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. I be-

gäran skall Ni ange de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig 

på. Rättelse skall begäras hos landskapsregeringen innan besvär kan an-

föras hos högsta förvaltningsdomstolen. 

 

 

 

 

Minister Namn 

 

 

 

 

Finansieringshandläggare Namn 

 

 

 

 

BILAGOR Blankett för utbetalning av startstödets bidragsrater 

FÖR KÄNNEDOM Ålandsbanken Abp 

 F10 


