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Sammandrag 

Klarspråk handlar om att kommunicera med medborgarna med ett vårdat, enkelt och begripligt 

språk. I Sverige finns en tradition av att arbeta med klarspråk och Sverige ses även som ett 

föregångsland i dessa frågor. Mexiko har tagit intryck av det svenska klarspråksarbetet. Syftet med 

denna uppsats är därför att undersöka hur de båda länderna argumenterar och motiverar klarspråk, 

eller lenguaje ciudadano, som det heter i Mexiko och vad det i förlängningen säger om 

klarspråksarbetet i stort i de båda länderna. Materialet för undersökningen består av tre svenska 

handböcker och fyra mexikanska manualer inklusive en Powerpointpresentation för klarspråk. 

Dessa har sedan med hjälp av argumentationsanalys undersökts för att kunna se vilka argument som 

används och hur de framställs. Resultatet visar att de båda länderna använder snarlika argument 

vilka har sin grundtanke i att klarspråk stärker demokratin. En framträdande skillnad är dock att de 

svenska handböckernas tyngsta argument består i att klarspråk sparar tid och pengar, medan de 

mexikanska manualerna finner sin tyngd i att klarspråk stärker landets demokrati. Det kan tyda på 

att det svenska klarspråksarbetet i stort har övergått från att vara ett initiativ grundat på 

demokratiska tankar till att användas som ett verktyg för att effektivisera myndigheters verksamhet. 

I det mexikanska klarspråksarbetet är det en fråga om hur man skapar en bättre demokrati och i 

förlängningen ett bättre land. Detta beror i sin tur på underliggande kulturella skillnader.     

Nyckelord: klarspråk, klarspråksarbete, lenguaje ciudadano, argumentationsanalys  
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1 Inledning 

Under vårterminen 2013 gjorde jag praktik på Språkrådet och där väcktes ett intresse för klarspråk. 

Klarspråk innebär att myndigheter ska skriva med ett vårdat, enkelt och begripligt språk så att 

medborgarna förstår informationen. I dagens samhälle där vi, via exempelvis internet, har tillgång 

till omåttliga mängder information, utgör klarspråk ett verktyg för myndigheterna att nå fram till 

medborgaren med den information som hen faktiskt har nytta av.  

 I Sverige finns en lång tradition av att arbeta med klarspråk och arbetet är idag väletablerat. 

Ett land som inte har arbetat lika länge med klarspråk är Mexiko. Mexiko, och även många andra 

länder, ser Sverige som ett föregångsland vad gäller klarspråksarbete. Enligt Eva Olovsson, 

klarspråksansvarig på Språkrådet, tog Mexiko stort intryck av hur Sverige arbetar med klarspråk när 

representanter därifrån var här under en internationell konferens år 2005. Eftersom Mexiko i sitt 

klarspråksinitiativ tycks ha inspirerats av Sverige är det intressant att se hur man motiverar 

klarspråk i de båda länderna. Motiveringarna kan visa på underliggande tankesätt hos de både 

länderna, vilket kan influera hur man arbetar med klarspråk.   

Forskning inom klarspråksarbete generellt är försummat och behöver undersökas ytterligare 

(Josephson 2009). Mycket av redan gjord forskning kring klarspråk rör den textuella aspekten. Men 

en jämförelse av hur argumentationen kring klarspråksarbete ser ut mellan Sverige och 

internationellt har, mig veterligen, inte gjorts. Uppsatsen kan därför hjälpa till att belysa hur man ser 

på klarspråksarbetet i Sverige, jämfört med ett internationellt perspektiv, i detta fall Mexiko. Det 

kan därmed visa på om och hur det svenska klarspråksarbetet har utvecklats och vilka aspekter som 

numer anses väletablerade. 

1.1 Syfte 
Undersökningen syftar till att synliggöra utmärkande drag i argumentationen kring klarspråksarbete 

i Sverige och Mexiko för att utifrån detta kunna säga något om hur de båda länderna ser på 

klarspråk och klarspråksarbete. Utifrån Mexiko kan det visas vilka aspekter som lyfts fram i Sverige 

som särskilt viktiga, och vice versa. Mina frågeställningar är således: 

 Vilka argument används för att motivera klarspråksarbete och användande av klarspråk i 

Sverige respektive Mexiko?  

 Hur framställs de argument som används?  

 Vad säger detta om klarspråksarbetet i stort i de båda länderna? 
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Undersökningen kan genom respektive lands val av argument och genom hur argumentationen förs 

visa om klarspråksarbetet har påverkats av underliggande kulturella tankesätt. 

1.2 Disposition 
I kapitel 2 presenteras den teoretiska bakgrunden, tillsammans med en kort historik över språkvård 

och klarspråk i de båda länderna. Här inkluderas också tidigare forskning och en definition av de 

centrala begrepp som används i uppsatsen. I kapitel 3 presenteras material och metod. Kapitel 4 

visar resultat och analys, inklusive en diskussion kring resultaten från respektive land. I kapitel 5 

återfinns den övergripande diskussionen med en jämförelse mellan Sverige och Mexiko. 

2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel består av en översikt över historiken om språkvård och klarspråk i Sverige respektive 

Mexiko, tillsammans med tidigare forskning. Dessutom presenteras de centrala begrepp som 

används i uppsatsen. 

2.1 Historik och tidigare forskning 

2.1.1 Sverige 
Sverige har en lång tradition av språkvård. I Tradis och funkis – Svensk språkvård och språkpolitik 

efter 1800 (Teleman 2003) beskrivs hur Sverige bedrivit språkvård och språkpolitik ända sedan 

1600-talet. Men det som skulle komma att bli klarspråksarbete tog sin början under 1960-talet då 

”de första riktlinjerna för språket i lagar och författningar ges ut av Statsrådsberedningen” (Hedlund 

2013:73). Man började således med att skriva om juridiska texter eftersom de som är normerande 

för andra texter och de som ”ärvs” – är de skrivna på ett bra sätt blir också andra texter det 

(Olovsson & Olsson 2013, muntl.). Det fanns en demokratitanke som byggde på att medborgarna 

skulle kunna vara delaktiga. Vid den här tiden skedde också en förändring i samhället där språket 

generellt gick mot att bli mindre formellt, särskilt i och med du-reformen. (Olovsson & Olsson 2013 

muntl.). Teleman menar att övergången till ”du” var ideologiskt betingad: ”Tilltalssystemet 

speglade en äldre form av klassamhälle, du framstod som en symbol för jämlikhet och solidaritet” 

(Teleman 2003:155). Klarspråk var då en del i denna samhälleliga demokratiska utveckling.  

Därefter har klarspråksarbetet utvecklats i olika steg, via grundandet av Språkkonsultlinjen 

1978 vid Stockholms universitet, den första utgåvan av Myndigheternas skrivregler 1991, 

instiftandet av Klarspråksgruppen 1993 till betänkandet Mål i mun (Mål i mun 2002:27) och 

propositionen Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (2005). Dessutom bildas år 2006 en ny 
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språkmyndighet, i enlighet med propositionen (Bästa språket 2005:2), – Institutet för språk och 

folkminnen. Därmed byter Svenska språknämnden, som funnits sedan 1944 (Teleman 2003:56) 

namn till Språkrådet som blir en myndighet (Språkrådet 2012). År 2009 får Sverige en språklag som 

bygger på målen som sattes upp 2005 – den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och 

begriplig (Hedlund 2013:71). Idag år 2013 finns det flera aktörer som arbetar med språkvård, 

exempelvis Svenska Akademien, Svenska datatermgruppen, Mediespråksgruppen, 

Terminologicentrum (TNC) och företag som Språkkonsulterna.  

Utredningen Mål i mun (Mål i mun 2002) är en milstolpe i språkvårdsarbetet. Syftet med 

Mål i mun var att lägga fram en handlingsplan för svenska språket i syfte ”dels att främja svenskans 

ställning, dels att alla i Sverige skall ges likvärdiga möjligheter att tillägna sig svenska språket”(Mål 

i mun 2002:21). Bakgrunden till att man ansåg att en handlingsplan behövdes var att 

”språksituationen i Sverige har förändrats” (Mål i mun 2002:21). Till detta anges tre anledningar: 

engelskans allt starkare ställning, ett mångspråkigt samhälle och att kraven på att kunna föra sig väl 

i skrift och tal ökat generellt i samhället (Mål i mun 2002:21). Kommittén för svenska språket som 

genomförde utredningen ställer upp tre förhållanden att uppfylla, dessa är: ”Svenskan skall vara ett 

komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan skall vara korrekt och välfungerande. 

Alla skall ha rätt till språk: svenska, modersmål och främmande språk” (Mål i mun 2002:22). Det 

andra förhållandet har att göra med klarspråk. I kapitel 9 i Mål i mun resonerar man kring den 

offentliga svenskan. I inledningen skriver man:  

Ett klart och enkelt myndighetsspråk som alla begriper är en förutsättning för öppenhet, 

demokrati och rättssäkerhet. Den offentliga administrationens språk måste vara både korrekt 

och välfungerande i den meningen att det är klart och tydligt, och i största möjliga 

utsträckning enkelt och lättbegripligt. (Mål i mun:245) 

Med Mål i mun som utgångspunkt antogs sedan propositionen Bästa språket år 2005 där ett av 

målen är att ”den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig” (Bästa språket 

2005:14). Trots att man i propositionen går emot språkkommitténs förslag om att skapa en språklag 

(Bästa språket 2005:14) får Sverige den 1 juli 2009 en språklag. En princip som har kännetecknat 

klarspråksarbetet är att initiativen har kommit uppifrån, det vill säga från allra första början från 

regeringskansliet där man arbetade med juridiska texter. Nu har Sverige dessutom fått en lag som 

styr arbetet. 

2.1.2 Mexiko 
Även Mexiko har en historia av språkvård. Det finns en motsvarighet till Svenska Akademien; la 

Academia Mexicana de la Lengua, (ordagrant: den mexikanska akademien för språket). Akademien 
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ingår i ett nätverk av akademier runt om i spansktalande länder, med den kungliga akademien i 

Spanien som huvudakademi (ASALE u.å.). La Academia Mexicana de la Lengua grundades år 

1835. Syftet var bland annat att bevara och återställa den äkta spanskan, ge ut nya utgåvor av 

klassiska verk, ge ut ordböcker och grammatikor över de språk som talades i Mexiko, hjälpa de som 

vill med språkbruk och språkstil och ”korrigera det anarkistiska användandet av ortografin” 

(Academia Mexicana de la Lengua u.å.). Under åren har akademien därmed gett ut många böcker 

av dessa slag. De arbetar också aktivt i det internationella nätverket med att bevara och utveckla det 

spanska språket, till exempel genom att ge ut ordböcker som sträcker sig över den globala spanskan 

och dess variationer. Akademien driver även en webbplats som kallas ”spanska direkt”. Dit kan 

allmänheten skicka in språkfrågor och läsa svar på vanliga språkliga problem (Espín 2013). 

Klarspråk och klarspråksinitiativet (härifrån används i uppsatsen: lenguaje ciudadano, se 

2.2.1) har däremot inte så gamla anor som akademien
1
. Det uppstod i oktober 2004 i samband med 

att den mexikanska regeringen under president Vicente Fox, som stod för en mer demokratisk och 

öppen politik (Mexico 2013), startade ett initiativ kallat ”Agenda de Buen Gobierno”. Detta syftar 

till att genomföra en förändring i kulturen bland de anställda tjänstemännen att ha medborgarens 

bästa i åtanke – därmed skapas en bättre regering (SFP 2004a:5). Det övergripande syftet är att i 

slutändan ”ha en regering som har medborgaren i centrum för sina handlingar” (Romero Ramos 

u.å.:173). Detta ska genomföras genom sex olika strategier och lenguaje ciudadano ingår i strategin 

”en regering med bättre verksamhet” (SFP 2004a:5). Denna strategi syftar till att ”regeringen 

garanterar att medborgarna och de offentligt anställda tjänstemännen kan handlägga ärenden och 

procedurer på ett enkelt, snabbt och säkert sätt till en låg kostnad” (Red Gealc u.å.). Lenguaje 

ciudadano är då ett verktyg för att uppnå detta och den förändring som regeringen vill åstadkomma 

(SFP 2004a:5). Under de 681 år som landet funnits har det bara varit en demokrati i 22 år (Krauze 

2006) och när president Fox valdes bröt Mexiko med en 70 år lång period av enpartistyre och man 

ville ha förändring (Touraine 2000). 

Det är första gången Mexiko försöker sig på ett sådant demokratiskt initiativ och resultaten 

från starten av initiativet var mycket positiva (Red Gealc u.å.). Mexiko tog intryck och inspiration 

av andra länder där olika klarspråksinitiativ har varit lyckade. Särskilt Sverige lyfts fram som ett 

mönsterexempel, (se till exempel SFP 2004a). Men även andra länder som England, USA och 

Kanada refereras i de olika manualerna. Det var även under en internationell konferens i oktober 

2004, där även president Fox närvarade genom en inspelad video (St John 2005), som man officiellt 

lanserade initiativet. Där deltog ”experter från Sverige, Storbritannien, USA och Spanien” (SFP 

2004a:11). Projektgruppen från Mexiko var även i Sverige under den klarspråkskonferens som hölls 

                                                             
1
 Översättningar från spanska till svenska har gjorts av mig. 
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i Stockholm 2005 (Flores 2005) och Sverige, i form av bl.a. representanter från Språkrådet, var 

även i Mexiko på deras internationella klarspråkskonferens 2008 (Språkrådet 2009). 

Det var la Secretaría de la Función Pública, SFP, (Förvaltningsdepartementet) som hade 

ansvaret för fem av de sex strategierna för att uppnå en bättre regering (Romero Ramos u.å.:174). 

Vid presidentvalet i december 2012 avgick president Felipe Calderón och den nye presidenten blev 

Enrique Peña Nieto. Därmed lades Förvaltningsdepartementet ner i början på 2013, trots en del 

protester, och övertogs av inrikesdepartementet (Informador.com.mx. 2012a, 2012b). Det är oklart 

om initiativet lenguaje ciudadano har fortsatt vid detta eller något annat departement. 

2.1.3 Tidigare forskning 
Det tycks inte finnas mycket forskning gjord kring klarspråksarbete varken internationellt eller i 

Sverige. Olle Josephson skriver i ”Klarspråksforskningens framtid” att det inte finns någon tydlig 

internationell tradition av klarspråksforskning och hävdar att det behövs mer forskning kring ämnet 

(Josephson 2009:101). Den forskning som gjorts har i mångt och mycket handlat om läsbarhet. 

Britt-Louise Gunnarssons avhandling Lagtexters begriplighet från 1982 var banbrytande. I den 

hävdar hon att det viktiga är att mottagaren förstår hur hen ska handla i enlighet med lagen, vad 

man får och inte får göra. En slutsats hon drog var att de ytliga omskrivningar som gjorts av 

lagtexternas syntax inte gjorde texterna mer lättförståeliga (Gunnarsson 2009:17). Däremot gav 

omskrivningar av lagtexterna enligt den teori hon själv satt upp, där funktion och situation var 

huvudtanken, resultatet att både lekmän och jurister förstod den omarbetade texten bättre 

(Gunnarsson 2009:19).  

I Medborgare och myndigheter skriver Catharina Nyström Höög att intresset under 1980-

talet handlade om textlingvistiska perspektiv (Nyström Höög 2009:9). Det handlar om hur själva 

texten är skriven och sammansatt. Dessutom får en texts funktion större betydelse, det vill säga till 

exempel mottagaranpassning blir viktigt. Under 1990-talet blir det sedan viktigt med läsarnas 

autentiska reaktioner på texterna (Nyström Höög 2009:10). Både Nyström Höög (2009) och 

Josephson (2009) skriver att myndighetsspråkvård behöver kopplas samman med språkforskning 

för att till exempel handböcker inte ska förlora kontakten med forskningen. Nyström Höög menar 

att man behöver diskutera vilken forskning klarspråksråd stödjer sig på och ”vad som fortfarande är 

relevant och vad som snarast blivit slentrian” (Nyström Höög 2009:12).  

I artikeln ”Ni ska skriva enkelt – det står i lagen” (u.u.) undersöker Lena Lind Palicki och 

Andreas Nord hur klarspråksarbete legitimeras och motiveras för skribenter på myndigheter. Man 

har undersökt utbildningstillfällen för skribenter på myndigheter som en språkvårdare hållit. Sedan 

har diskursen analyserats för att klargöra hur legitimeringen av arbete med klarspråk ser ut. 



9 

 

Resultatet visar att legitimering av klarspråk görs på flera sätt, till exempel genom hänvisning till 

språklagen. De konstaterar att det finns en underliggande demokratitanke som inte uttalas explicit 

utan snarare tas för given av både språkvårdaren och deltagarna. Lind Palicki & Nord drar 

slutsatsen att utbildningarna grundar sig i demokratitanken, men att man i praktiken använder andra 

legitimeringar för klarspråk. Detta beror just på att det finns en underliggande samförståelse i 

gruppen kring demokratitanken (Palicki & Nord u.u.). Andra legitimeringar handlar i stället om att 

motivera utifrån den praktiska nyttan av klarspråk, som till exempel att visa på vilka 

konsekvenserna blir om en text inte är begriplig. De konstaterar att det finns en skillnad mellan den 

politiska diskursen om klarspråksarbete och praktiken. Medan man i den politiska diskursen talar 

om demokrati och rättssäkerhet, motiverar man i det praktiska klarspråksarbetet snarare genom att 

visa på nyttan och användbarheten av klarspråk.  

2.2 Centrala begrepp 

2.2.1 Klarspråk och lenguaje ciudadano/llano/claro 
Klarspråk förekommer som term i Rikstermbanken (Ess och TNC 2013) och det kan diskuteras 

huruvida det kan ses som en term eller ej, men jag har valt att i denna uppsats inte ta del i den 

diskussionen, utan definierar klarspråk i enlighet med de teorier som följer. Klarspråk myntades av 

Margareta Westman i klarspråksgruppen (Olovsson & Olsson, muntl. 2013). Hon var från början 

medlem i Svenska språknämnden och var en av dem som ”i hög grad satte sin prägel på 

verksamheten” (Teleman 2003:57). Klarspråk kan syfta på de element som en text innehåller och 

hur man med klarspråk skriver en text. Det är det som beskrivs i språklagen från 2009 i paragraf 11: 

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). Språkrådet 

skriver i Språklagen i praktiken (2011):  

Med ett vårdat språk menas att språket ska följa den officiella språkvårdens 

rekommendationer.  

Ett enkelt språk innebär att avsändaren undviker krånglig meningsstruktur, svårbegripliga 

ord, ålderdomliga uttryck, onödiga förkortningar och facktermer som inte förklaras.  

Med begripligt språk menas att språket ska vara anpassat så att mottagaren bör kunna förstå, 

och att den som skriver ska tänka på läsaren när man exempelvis väljer ut vilken information 

en text ska innehålla, i vilken ordning innehållet ska presenteras, hur texten ska delas in i 

stycken och vilka rubriker som ska användas. (Språklagen i praktiken 2011:28) 

Denna definition kan liknas vid det som i Myndigheterna har ordet kallas ”myndighetsspråk”, 

vilket förklaras på följande sätt: ”Myndighetsspråk är helt enkelt det språk som är knutet till vissa 

bestämda institutioner och praktiker; det språk som anställda vid myndigheten använder i sin 
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tjänsteutövning” (Nyström Höög m.fl. 2012:17). Men klarspråk kan sedan vidgas till att innebära 

mer än själva skrivprocessen och textutformning. Nyström Höög m.fl. menar att det centrala i 

begreppet klarspråk är ”traderade språkråd och arbetets organisation” och att ”klarspråk är på så vis 

ett samlande begrepp för den språkvård som särskilt riktar in sig på att underlätta kommunikation 

mellan myndigheter och medborgare” (Nyström Höög m.fl. 2012:17). Språkrådet skriver: 

”Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i 

texter som skrivs av myndigheterna” (Språkrådet 2013).  

Lenguaje ciudadano (medborgarspråk) innebär övergripande att medborgarna, och även 

offentligt anställda tjänstemän, ska förstå den information regeringen och andra officiella instanser 

sänder ut. ”Vi bjuder in dig till att skriva på ett klart och enkelt sätt, och samtidigt ha i åtanke de 

behov som de som läser din text har” (SFP 2007:10). I SFP 2004a:6 skriver man att: ”Kärnan i 

termen Lenguaje ciudadano är utmaningen att göra de offentliga institutionernas verksamhet mer 

duglig och effektiv”. Man menar att lenguaje ciudadano är ett första steg i riktningen att få de 

offentliga tjänstemännen att inse vikten av att ”ge service av högsta kvalitet, svara på de behov och 

krav som medborgaren har; sammanfattningsvis utföra alla sina handlingar för medborgarnas väl” 

(SFP 2004a:6).  

Lenguaje ciudadano är också ett ”enkelt, klart och direkt språk som låter läsarna koncentrera 

sig på budskapet”. Det är också ett språk som använder ”en korrekt grammatisk struktur och 

lämpliga ord” (SFP 2004a:6). Man skriver också i flera manualer att det ”inte är ett recept för hur 

man skriver, det innebär inte heller att skriva ’så att alla förstår’. Tvärtom, det huvudsakliga syftet 

är att formulera klara och konkreta meddelanden så att den mottagande medborgaren erhåller den 

information hen behöver” (SFP 2004b:6). I SFP 2007 beskriver man lenguaje ciudadano som en 

spegling av den ideologi, attityd och kraftansträngning som regeringen arbetar med. 

Det förekommer även andra ord än just lenguaje ciudadano. Lenguaje claro är ett begrepp 

som används i den senare manualen från 2007 (SFP 2007) och betyder ordagrant klarspråk. I 

manualen används lenguaje ciudadano för att beskriva hur initiativet uppstod, medan lenguaje 

claro används för att beskriva vikten av att vara tydlig, i syfte att stärka transparensen, 

ansvarsutkrävande och kvaliteten på den offentliga servicen. Senare i manualen används de 

synonymt. I manualerna förekommer även begreppet lenguaje llano, vilket är vad det kallas i 

Spanien. Lenguaje llano har samma struktur som plain English/language. Om lenguaje ciudadano 

betyder medborgarspråk, lenguaje claro betyder klarspråk, så kan lenguaje llano snarast betyda 

enkelt språk. Att man valt just lenguaje ciudadano är ett tecken på vad som är huvudsyftet med 

initiativet, nämligen medborgaren. Detta till skillnad från andra länders initiativ där benämningen 
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snarare lutar åt klarspråk och man har då det språkliga i åtanke, vilket också Maggie Jo St John 

påpekar i tidskriften Clarity (St John 2005).  

I uppsatsen har jag valt att skilja på klarspråk och lenguaje ciudadano. Detta beror på att jag 

vill markera när det handlar om det svenska arbetet och när det gäller det mexikanska, även om 

begreppen i mångt och mycket båda innebär att förbättra kommunikationen mellan myndigheter och 

medborgare. Det finns dock en skillnad som är värd att notera, och också ytterligare en anledning 

till att skilja på begreppen, nämligen att det mexikanska begreppet lenguaje ciudadano 

(medborgarspråk), har en bokstavlig koppling till medborgarna och initiativets ursprung, något det 

svenska begreppet inte har. Klarspråk indikerar inte bokstavligen att det handlar om medborgarna, 

även om det var syftet från början. 

2.2.2 Ståndpunkt, ståndpunktsargument, resonemang, underordnade 

argument 
I analysen använder jag mig av begreppen ståndpunkt, ståndpunktsargument, resonemang (Karlsen 

2012:121) och underordnade argument (Jørgensen & Onsberg 2008:34). Ståndpunkten är den 

betydelse för vilken det argumenteras: ”När vi argumenterar så gör vi det för betydelsen av ett 

språkligt uttryck, och den betydelsen kallar vi ståndpunkten i argumentationen” (Karlsen 2012:123). 

I uppsatsen har ståndpunkten formulerats på följande sätt: ”Att arbeta med klarspråk är bra” för 

Sveriges material och ”Att använda klarspråk är bra” för Mexikos material, eftersom, vilket visas av 

resultatet, man i Sveriges material fokuserar på själva arbetsprocessen medan man i Mexikos 

material fokuserar på att skriva och använda klarspråkprinciper. Mexiko skriver uttryckligen att om 

dokumenten är skrivna på lenguaje ciudadano kommer det bli si eller så, medan Sverige uttrycker 

sig med att ”det finns mycket som talar för att arbeta med klarspråk” (Hedlund 2013:10) (mina 

understrykningar). 

Jag kommer också använda mig av ståndpunktsargument: ”Ett ståndpunktsargument är, som 

nämnts, alltid ett argument för ståndpunkten. Det är ett argument som underbygger sanningen eller 

ger skäl för det som hävdas i ståndpunkten, och det är direkt knutet till ståndpunkten” (Karlsen 

2012:134). Med ståndpunktsargument åsyftar jag de argument som radas upp explicit i punktform i 

de olika materialen och de är då formulerade på samma sätt i alla material, till exempel: ”Det är lag 

på att skriva begripligt” (Hedlund 2013:10). 

”Argumenten i en text kan kombineras på två sätt, antingen i rader eller i hierarkier” 

(Jørgensen & Onsberg 2008:32). ”En argumenthierarki består av ett överordnat argument och ett 

eller flera underordnade argument ”(Jørgensen & Onsberg 2008:34). I min analys är underordnade 

argument de argument som bygger upp och stödjer ståndpunktsargumenten, till exempel att det i 
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klarspråksparagrafen står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt 

(Hedlund 2013). 

Ståndpunkten, ståndpunktsargumenten och de underordnade argumenten bildar tillsammans 

ett resonemang. Jag åsyftar då argumentationen i sin helhet, men för att undvika förväxling med 

argument och argumentation väljer jag resonemang (Karlsen 2012:121). Ett resonemang kan 

således vara ståndpunkten med ett ståndpunktsargument tillsammans med dess underordnade 

argument. En text kan då innehålla flera resonemang. 

3 Material och metod 

I det här kapitlet redovisas materialet och metoden som använts. Först presenteras materialet och 

sedan metoden. 

3.1 Material 
I det här avsnittet presenteras materialet som använts i uppsatsen. Tabell 1 redovisar det svenska 

materialet och tabell 2 det mexikanska. Det svenska materialet är taget ur handböckerna Klarspråk 

lönar sig (Hedlund, 2006 och 2013) och Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av 

språklagen (Språklagen i praktiken 2011). Ur Klarspråk lönar sig 2006 (Hedlund, 2006) har sedan 

kapitlen ”Det är mycket som talar för klarspråk” (Hedlund 2006: 9–11) och ”Klarspråk behöver 

högre status” (Hedlund 2006:12–13) valts ut. Ur Klarspråk lönar sig 2013 (Hedlund 2013) har 

kapitlet ”Det är mycket som talar för klarspråk” (Hedlund 2013:10–12) valts ut. Ur Språklagen i 

praktiken (Språklagen i praktiken 2011) har några sidor ur kapitlet ”Det offentliga språket” 

(Språklagen i praktiken 2011:28–29) valts ut. Att valet landade på just dessa kapitel och sidor beror 

på att det är just där man i de olika handböckerna motiverar klarspråksarbete. Valet av dessa tre 

publikationer beror på att det är samma typ av material som det mexikanska, vilket gör det mer 

jämförbart. Båda materialen är således utgivna av normauktoriteter inom området (Språkrådet och 

regeringskansliet respektive mexikanska regeringen, som är de som arbetar med klarspråk i 

Mexiko). Det övriga innehållet i Klarspråk lönar sig består av exempel på hur andra myndigheter 

arbetat med klarspråk. Språklagen i praktiken förklarar hur språklagen ska tolkas.  
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Tabell 1. Material för Sverige 

Namn Utgivare Utvald del Sidor År 

Klarspråk lönar sig Språkrådet Det är mycket som talar för 

klarspråk. 

Klarspråk behöver högre status. 

9–11 2006 

Klarspråk lönar sig Språkrådet Det är mycket som talar för 

klarspråk 

10–12 2013 

Språklagen i praktiken Språkrådet Det offentliga språket 28–29 2011 

 

Tabell 2. Material för Mexiko 

Namn Utgivare Utvald del Sidor År 

Lenguaje ciudadano – un 

manual para quien 

escribe en la 

Administración Pública 

Federal 

Secretaría de la 

función pública 

Inledning (Romero Ramos, 

Eduardo), Varför klarspråk i 

Mexiko? Vikten av klarspråk 

5–7 2004 

Lenguaje ciudadano – un 

manual para quien 

escribe en la 

Administración Pública 

Federal 

Secretaría de la 

función pública 

Inledning (Cassany, Daniel), 

Varför ett klarspråk? 

8–9 2004, 2:a uppl. 

Manual de lenguaje 

ciudadano – 

Compromiso, Gobierno 

que cumple 

Secretaría de 

finanzas 

Varför behöver vi dokument på 

klarspråk? 

3–4  2007 

Lenguaje claro – manual Secretaría de la 

función pública 

Inledning (Vega Casillas, 

Salvador), Varför? För att 

5, 9 2007 

Lenguaje ciudadano 

(Powerpointpresentation) 

Secretaría de la 

función pública 

Varför behöver vi klarspråk? 

Vilka är dess mål? 

 u.å. 

 

I tabell 2 redovisas det mexikanska materialet. Det består av ett urval ur fyra manualer för hur man 

skriver klarspråk (lenguaje ciudadano) och en Powerpointpresentation. Sammantaget innehåller 

detta material motiveringar för att använda klarspråk, varför det har valts ut. Manualerna heter som 

följer: Lenguaje ciudadano – un manual para quien escribe en la Administración Pública Federal 

(SFP 2004a), Lenguaje ciudadano – un manual para quien escribe en la Administración Pública 

Federal (SFP 2004b), Manual de lenguaje ciudadano – Compromiso, Gobierno que cumple 

(Secretaría de finanzas, 2007), Lenguaje claro – manual (SFP 2007) och Lenguaje ciudadano (SFP, 

u.å.). Ur dessa har sedan de avsnitt som motiverar klarspråk valts ut. I SFP 2004a har inledningen, 

skriven av Eduardo Romero Ramos som var departementets sekreterare (SFP 2004a:4), och sidorna 

5–7 valts ut. Där har stycken under rubrikerna ”Introduktion”, ”Varför Lenguaje ciudadano i 

Mexiko?” och ”Vikten av Lenguaje ciudadano” valts ut. Ur SFP 2004b har inledningen, skriven av 

Daniel Cassany – klarspråksexpert, och kapitlet ”Varför ett lenguaje ciudadano?” (s. 8–9) valts ut. I 

manualen från Secretaría de finanzas, 2007, har stycken under rubriken ”Varför behöver vi 

dokument på lenguaje ciudadano?” (s. 3– 4) valts ut. I SFP 2007 har inledningen, skriven av 
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Salvador Vega Casillas – auktoriserad revisor och chef för Secretaría de la Función Pública (El 

universal 2007), och rubrikerna ”Varför?” och ”För att?” i avsnitt 1.3 valts ut. Ur 

Powerpointpresentationen har bilderna med rubrikerna ”Varför behöver vi Lenguaje ciudadano?” 

och ”Vilka är dess mål?” valts ut. Alla manualer utom en är skrivna av la Secretaría de la Función 

Pública, motsvarande Förvaltningsdepartementet. Det är bara en manual (SFP 2007) som är utgiven 

av annan institution, nämligen Secretaría de Finanzas, motsvarande Finansdepartementet. 

Huvuddelen i manualerna består av konkreta skrivråd för hur man skriver klarspråk, det vill säga till 

exempel stilråd som att använda enkla ord i stället för komplexa sammansättningar.  

Fördelen med materialet är att både det svenska materialet och det mexikanska är av samma 

typ, nämligen handböcker. De är dessutom också utgivna av normauktoriteter inom området 

klarspråk (Språkrådet, regeringskansliet och mexikanska regeringen). Det kanske skulle kunna 

påpekas att det är ett snävt material som inte ger en bred bild över klarspråksarbetet eftersom det, 

åtminstone i Sverige, finns fler aktörer som arbetar med klarspråk, till exempel företag som 

Språkkonsulterna. Men i uppsatsen undersöks hur klarspråks motiveras och eftersom det främst är 

ett initiativ uppifrån är det mest relevant att undersöka normauktoriteters motiveringar. 

3.2 Metod 
För att kunna analysera hur Sverige och Mexiko argumenterar kring och motiverar användande av 

klarspråk har jag valt att använda mig av argumentationsanalys. Den argumentationsanalys jag valt 

har satts upp av Rolf Ejvegård i boken Argumentationsanalys (2005). Där har jag valt ut de aspekter 

som är lämpliga för att analysera mina texter.  

Den ena aspekten behandlar värdeladdade ord (Ejvegård 2005:14). Innebörden i ett ord kan 

vara helt saklig och objektiv, men ord har också en värderande innebörd som säger något om den 

som använder ordet eller om den personens syn på det som sägs. Dessa ord är då värderande ord. 

Värderande ord kan antingen vara positiva eller negativa och detta kan variera från användare till 

användare beroende på hur man ser på ordet. Vad som är positivt för en person, behöver inte vara 

det för en annan. Författaren menar att användning av värdeladdade ord är vanligt i politiska 

debatter (Ejvegård 2005:15). Det är skillnad på att kalla en person för spion eller man i 

underrättelsetjänsten.  

Ord kan enligt Ejvegård antingen ha ateoretisk eller teoretisk innebörd (Ejvegård 2005:14). 

Med teoretisk innebörd menas att den är helt saklig och objektiv. Ateoretisk innebörd säger något 

om inställningen hos den som använder ordet. Därmed kan man också tala om ateoretiska satser 

och teoretiska satser (Ejvegård 2005:20). Dessa används för positionsbestämning av talarnas 
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sympatier och antipatier och kan ibland även säga något om styrkan i dessa känslor (Ejvegård 

2005:29). 

Ejvegård menar också att den teoretiska innebörden har två underindelningar – denotation 

utpekande och konnotation omtalande (2005:16): 

Denotation är de företeelser eller de föremål som åsyftar, i vårt exempel [demokrati], 

alla stater i världen med demokratiskt styrelseskick. Konnotationen är de egenskaper 

eller förhållanden som ordet omfattar, i vårt exempel sådant som att de styrande utses 

genom val, att frihet gäller för opinionsbildning och att olika slags diskrimineringar 

motarbetas.(Ejvegård 2005:16) 

Genom att se på konnotationer och denotationer kan man enligt Ejvegård se om ord är flertydiga 

och vaga. Ju mer olika denotationer ett ord har, ju mer flertydigt är det och många konnotationer för 

ett ord gör ordet vagt (Ejvegård 2005:19). 

Jag har också valt att undersöka om resonemangen är tendentiösa (Ejvegård 2005:54). För 

att ett resonemang inte ska vara tendentiöst ska det vara objektivt och presentera flera sidor av 

frågan. Dock påpekar Ejvegård att: ”Varje debattör är mer eller mindre tendentiös, men debatten i 

sin helhet kan för åhöraren eller läsaren bli både allsidig och välbalanserad” (Ejvegård 2005:59). 

Det innebär att jag undersöker om det förekommer motargument och hur de i sådana fall används. 

I materialet har jag sedan undersökt dessa faktorer, om de förekommer och i så fall hur de 

förekommer. I det svenska materialet har varje ståndpunktsargument och dess underordnade 

argument (se avsnitt 2.2.2) analyserats i den ordning de är presenterade eftersom varje 

ståndpunktsargument där har en egen rubrik med tillhörande resonemang. I det mexikanska 

materialet har argument i den löpande texten (inledningarna) blivit indelade under de 

ståndpunktsargument som finns listade i punktform för att möjliggöra en jämförelse och analys av 

hur man sammantaget argumenterar för klarspråk. Detta beror på att ståndpunktsargumenten annars 

bara består av punktlistor där man inte utvecklar något resonemang. Där har svårigheten varit att 

dela in den löpande texten eftersom de mexikanska texterna ofta är uppbyggda med långa meningar 

som innehåller motsvarande fyra, fem svenska ståndpunktsargument. Trots detta går det att 

analysera resonemangen i sin helhet, men det är svårare särskilja ståndpunktsargumenten från 

konkreta underordnade argument, vilket kan synas i resultatvisningen, där jag då har ett mer 

övergripande perspektiv än i den svenska delen. 

Utanför metoden uppsatt av Ejvegård finns även aspekter som under arbetets gång visade sig 

förekomma och därför vara relevanta i texterna, och därför har jag kompletterat metoden. I 

materialet har jag således även undersökt tilltal och vem som ses som mottagaren av texterna i 

förhållande till avsändaren. Dessutom har jag undersökt om resonemangen är ”intressanta” eftersom 



16 

 

de svenska texterna och de mexikanska använder olika språkstil för att uttrycka sig. Intressant kan 

definieras på följande sätt: ”Argumentationen är innehållsmässigt intressant om sändaren säger 

något nytt eller kontroversiellt för mottagaren” (Jørgensen & Onsberg 2008:102). Kontroversiellt är 

ett argument om det bygger på oenighet, eller om det skapar en känsla av ”Äntligen någon som 

vågar säga det!” (Jørgensen & Onsberg 2008:103). De menar att: ”Ett intressant ämne och en 

genomtänkt argumentation kan gå helt förlorad för mottagaren på grund av ett tråkigt språk och 

tråkigt framförande. Ett välvalt, fängslande språk som mottagaren kan förstå och ett levande 

framförande kommer alltid verka befrämjande på anslutningen” (Jørgensen & Onsberg 2012:102). 

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten av undersökningen och analysen av dessa. Först presenteras det 

svenska materialet, inklusive en diskussion och sedan det mexikanska inklusive en diskussion. 

4.1 Vilka argument används i Sverige? 
Ståndpunkten som det argumenteras för kan formuleras: Att arbeta med klarspråk är bra. Det är mot 

denna ståndpunkt som ståndpunktsargumenten och de underordnade argumenten analyseras. Det 

innebär att ståndpunkten är det övergripande syftet som det argumenteras för, och 

ståndpunktsargumenten och de underordnade argumenten ska hjälpa till att bygga upp ett 

resonemang som visar, i detta fall, att klarspråksarbete är bra. Ståndpunktsargumenten tas upp i 

följande ordning: 

 Det är lag på att skriva begripligt 

 Klarspråk ger bättre kommunikation 

 Klarspråk är bra för demokratin 

 Klarspråk ökar medborgarnas förtroende för sina myndigheter 

 Klarspråk sparar tid och pengar 

 

4.1.1  Det är lag på att skriva begripligt 
Alla de tre undersökta publikationerna innehåller formuleringen ”Det är lag på att skriva 

begripligt”. Men det är redogjort för på olika sätt, vilket analysen i det följande kommer att visa. I 

Språklagen i praktiken är det inte uttryckt i form av ståndpunktsargument eftersom själva 

publikationen i sig är en uttolkning av lagen. I stället formuleras ståndpunktsargumentet som ett 
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underordnat argument i form av 11 § i språklagen: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 

enkelt och begripligt” (Språklagen i praktiken 2011:28). 

Resonemangen i de tre publikationerna ter sig generellt objektiva genom bristen på värdeord 

i de underordnade argumenten och genom att de innehåller få flertydiga och vaga ord/fraser, till 

exempel: ”Den 1 juli 2009 fick Sverige en språklag” (Hedlund 2013:10). Det är konkret skrivet utan 

att det läggs någon värdering i påståendet. Men det finns undantag. En fras som skulle kunna sticka 

ut i sammanhanget är offentlig verksamhet, vilket kan vara vagt eftersom man inte specificerar vad 

som räknas som offentlig verksamhet. Citatet ur verksförordningen är vagt uttryckt genom att det 

innehåller flera vaga ord som allmänheten, andras kontakter och tillgänglighet. Innebörden av 

dessa är inte specificerad: ”Myndighetens chef (…) skall (…) se till att allmänhetens och andras 

kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom 

information och genom ett klart och begripligt språk i myndigheternas skrivelser och beslut” 

(Hedlund 2006:11). I denna aspekt är den senare upplagan av Klarspråk lönar sig tydligare och 

konkretare än den tidigare eftersom den inte i samma utsträckning innehåller vaga ord.  

Ståndpunktsargumentet är uttryckt med en teoretisk sats: ”Det är lag på att skriva begripligt” 

(Hedlund 2006,2013). Även de underordnade argumenten är uttryckta med teoretiska satser vilket 

gör att resonemangen framstår som objektiva. Satserna är påståenden som bygger på fakta, det vill 

säga hänvisningar till lagparagrafer, och lagparagraferna kan kontrolleras av den som vill. Citaten 

(lagparagraferna) är visserligen tagna ur sin ursprungliga kontext men fyller ändå sin funktion (att 

visa på objektiv fakta) genom att de faktiskt är tagna ur en lag.  

Det finns även teoretiska huvudsatser som sedan kombineras med en ateoretisk bisats: ”Ett 

av målen är att den offentliga svenskan ’ska vara vårdad, enkel och begriplig’, ett mål som bör 

uppmärksammas inom alla samhällsområden” (Hedlund 2006:11). Här utgör bisatsen en ateoretisk 

sats vilket indikeras av bör. Jämför skillnaden som uppstår om det utesluts: ett mål som 

uppmärksammas inom alla samhällsområden. Det blir genast en teoretisk sats. Användningen av 

bör visar inställningen hos avsändaren, nämligen att hen tycker att mottagaren borde göra någonting 

och satsen kan närmast tolkas som en uppmaning. Detta kan sägas ge ett förstulet intryck – man vill 

framstå som objektiv men är det inte riktigt fullt ut. 

Ståndpunktsargumentet och de underordnade argumenten är i alla tre publikationer mycket 

objektiva eftersom de dels bygger på en lag som faktiskt finns och används, dels genom att de 

bygger på teoretiska satser som går att kontrollera empiriskt genom att konsultera lagboken. Det 

kan ändå poängteras att det är den underliggande tanken i ståndpunktsargumentet som gör det 

effektivt – en lag måste alla följa. 
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4.1.2  Klarspråk ger bättre kommunikation 
Detta ståndpunktsargument förekommer i alla tre publikationer, men är olika mycket utvecklat. I 

Hedlund 2006 finns två ståndpunktsargument med underordnade argument: klarspråk är en 

kvalitetsfråga och klarspråk ger bättre kommunikation. I Hedlund 2013 har man endast ett 

ståndpunktsargument: klarspråk ger bättre kommunikation, där man samlat de viktigaste 

underordnade argumenten från Hedlund 2006. Ståndpunktsargumentet klarspråk ger bättre 

kommunikation är, tillsammans med klarspråk sparar tid och pengar, de fall där man radikalt ändrat 

i upplägget från 2006 till 2013. I övriga ståndpunktsargument med underordnade argument har man 

behållit samma formuleringar. Detta visar på att man ändå gått igenom och omvärderat innehållet 

från Hedlund 2006. De övriga resonemangens identiska formuleringar tyder på att man ansett redan 

formulerade argument vara fullgoda att användas igen. 

De underordnade argumenten till ståndpunktsargumentet (klarspråk är en kvalitetsfråga) i 

Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) består av många vaga och flertydiga ord som kvalitetsarbete, 

kompetensutveckling, språkfrågan, verksamheten och organisationen.  

Ett systematiskt kvalitetsarbete är viktigt för att utveckla verksamheten. Det är något som 

många i dag är medvetna om. Utgångspunkten för ett kvalitetsarbete bör vara att se 

verksamheten som en helhet, som ett system av olika delar. Här är språkfrågan en del av 

helheten. Att systematiskt arbeta med klarspråk är att höja effektiviteten i organisationen 

och förbättra kommunikationen mellan myndighet och medborgare. Det innebär också 

kompetensutveckling för medarbetarna. (Hedlund 2006:9) 

Det går att diskutera vad kvalitetsarbete och kompetensutveckling innebär och det står inte klart vad 

som menas med språkfrågan. I texten används också verksamheten och organisationen tillsammans 

med myndigheten om varandra, vilket ger ett ostrukturerat intryck och gör det svårt att förstå om 

orden används synonymt eller om man åsyftar skilda företeelser.  Dessutom förekommer värdeord 

som kvalitetsarbete, viktigt, effektiviteten, förbättra, kompetensutveckling. Detta sammantaget gör 

att resonemanget vid första anblick framstår som sakligt och objektivt men vid en närmare anblick 

är det subjektivt uttryckt. 

De underordnade argumenten till ståndpunktsargumentet klarspråk ger bättre 

kommunikation (Hedlund 2006) består av både teoretiska och ateoretiska satser och har även ett 

personligt tilltal. Språket är vårt viktigaste verktyg är en ateoretisk sats, vilket tydliggörs av 

viktigaste. Det är ett effektivt stilgrepp för att skapa en relation till mottagaren. Viktigaste visar på 

avsändarens inställning, vilken betonar vikten av språket – det är inte bara ett verktyg utan det är det 

viktigaste. I den därpå följande meningen används också vi för att mottagaren ska identifiera sig 

med avsändaren: ”Språket är vårt viktigaste verktyg. Det är med språk vi kommunicerar och att 
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kommunikationen fungerar är en förutsättning för att vi ska kunna driva en bra och effektiv 

verksamhet” (Hedlund 2013:10). Mottagaren i det här fallet kan tolkas vara tjänstemän eftersom 

verktyg i meningen innan indikerar en arbetsinsats av något slag. Det är därmed specificerat att den 

som åsyftas måste arbeta med, i det här fallet, språk, vilket gör att det troligen är tjänstemän som 

åsyftas. Det är ”vi tjänstemän” som ska ta till oss av argumentet. 

Resonemanget har många vaga ord (kvalitetsarbete, verksamheten, kompetensutveckling) i 

de underordnade argumenten, vilket gör det svårare att tolka vad som egentligen åsyftas. Därtill är 

också de underordnade argumenten något rörigt upplagda i såväl versionen från 2006 som 2013. 

Exempelvis, som tidigare nämnts, blandas verksamheten, organisationen och myndigheten om 

vartannat, vilket ger en förstulen effekt. 

4.1.3  Klarspråk är bra för demokratin 
De underordnade argumenten till detta ståndpunktsargument är formulerade på exakt samma vis i 

båda upplagorna av Klarspråk lönar sig. Däremot skiljer sig Språklagen i praktiken något i 

formuleringarna men andemeningen är den samma – klarspråk gör att medborgarna förstår texterna 

och därmed kan vara delaktiga i politiken och samhällslivet. En annan skillnad är att 

”rättssäkerhetsskäl” tas upp i Språklagen i praktiken men inte i Klarspråk lönar sig (Språklagen i 

praktiken 2011:28). I Klarspråk lönar sig är i stället det underordnade argumentet ”det är också en 

demokratisk rättighet att få begriplig information” (min understrykning). Skillnaderna mellan de 

olika publikationerna kan bero på att det inte är samma författare till Klarspråk lönar sig som 

Språklagen i praktiken. Men samtidigt visar de båda upplagorna av Klarspråk lönar sig att man valt 

att inte utveckla ståndpunktsargumentet från 2006, vilket kan tyda på att man inte lägger störst 

tyngd vid detta ståndpunktsargument. 

De underordnade argumenten har många värdeord, till exempel inte vara ett hinder, 

engagera sig, nödvändigt, dialog och demokratisk rättighet. Ståndpunktsargumentet består också av 

värdeord – bra och demokrati. Demokrati är ett positivt värdeladdat ord i jämförelse med diktatur 

som är negativt laddat. Demokrati är också ett flertydigt och vagt ord eftersom det kan diskuteras 

vad som egentligen utgör demokrati och i förlängningen vilka stater som kan anses vara 

demokratiska. Likaså står det inte klart vad rättssäkerhetsskäl eller samhällslivet innebär. Resultatet 

blir att resonemanget ter sig vagt. 

De underordnade argumenten består av ateoretiska satser som indikerar avsändarens 

inställning, till exempel: ”Det är också en demokratisk rättighet att få begriplig information” 

(Hedlund, 2006:9, 2013:10). Avsändaren tycker att det är en demokratisk rättighet, men det kan 

diskuteras vad rättighet egentligen innebär och om det överhuvudtaget finns rättigheter (Ejvegård 
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2005:17). Detta gör påståendet till en ateoretisk sats snarare än en teoretisk eftersom den inte kan 

sägas vara sann eller falsk. 

Sammanfattningsvis är resonemanget något vagt beroende på värdeord och de många vaga 

och flertydiga orden. Demokratiargumentet visar på att det fortfarande finns en underliggande tanke 

om demokrati i klarspråk. Dock verkar det vara av mindre vikt idag eftersom det inte är lika 

utvecklat som övriga argument. Å andra sidan kan det tolkas som att man anser det vara en 

självklarhet som inte behöver utvecklas eftersom Sverige är en demokrati. Men klarspråk rör främst 

myndighetsspråk och myndigheterna är en del av demokratin i Sverige, vilket kan vara anledningen 

till att man ändå valt att inkludera ett ståndpunktsargument som direkt nämner demokratin. 

4.1.4  Klarspråk ökar medborgarnas förtroende 
Detta resonemang har ytterst att göra med demokrati, men det är inte prioriterat bland 

ståndpunktsargumenten vilket visas av att resonemanget är ytterst kortfattat och att det dessutom 

har kortats ner från tre meningar i Klarspråk lönar sig från 2006 till två meningar i Klarspråk lönar 

sig från 2013:  

Att inte förstå en text skapar lätt misstro. Använder organisationen ett klart och begripligt 

språk så får också medborgarna större förtroende för den. Det är också helt i linje med 

tankarna om en förvaltning i medborgarnas tjänst. (Hedlund 2006:9)  

Att inte förstå en text skapar lätt misstro. Använder organisationen ett klart och begripligt 

språk så får medborgarna större förtroende för den. (Hedlund 2013:11) 

Detta visar att man inte lägger någon större vikt vid demokratiargumentet och att det också har 

minskat i betydelse från 2006 till 2013. Språklagen i praktiken (2011) skiljer sig dock något där 

man har ytterligare underordnade argument som:  

Att språket i offentlig verksamhet är begripligt för medborgarna är ett självklart krav. Inte 

minst är det viktigt av rättssäkerhetsskäl och demokratiska skäl. Språket ska inte vara ett 

hinder för att ta del i samhällslivet, att förstå beslut och att engagera sig i samhällsfrågor. 

Medborgarnas förtroende för det offentliga stärks också om språket är klart och 

begripligt. (Språklagen i praktiken 2011:28) 

Här betonar man många aspekter av demokratin, som att ta del i samhällslivet och samhällsfrågor. 

Det är tydligt att man lägger mer vikt vid demokratiaspekten här än i Klarspråk lönar sig i och med 

att det är mer utvecklat. Det kan tolkas som att genom åren har demokratitanken som fanns med 

från början bleknat bort, men att den fortfarande är tillräckligt viktigt för att nämnas, men inte 

tillräckligt viktig för att få en prioriterad plats i resonemanget. Den platsen hålls av 

ståndpunktsargumentet klarspråk sparar tid och pengar, se 4.1.5.  
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Resonemangen består genomgående av teoretiska satser, med undantag av ”Språket ska inte 

vara ett hinder för att ta del i samhällslivet, att förstå beslut och att engagera sig i samhällsfrågor” 

(Språklagen i praktiken 2011:28). Denna sats är ateoretisk genom ska inte vara, där ska indikerar 

avsändarens inställning, man tycker att det ska vara så, snarare än att man konstaterar ett faktum.  

Även ståndpunktsargumentet är en teoretisk sats: Klarspråk ökar medborgarnas förtroende – 

antingen är det så eller så är det inte så. Sammantaget gör de teoretiska satserna att resonemangen 

genomgående ter sig objektiva. 

Resonemanget ter sig något förvirrande på grund av att de innehåller de vaga orden 

organisationen och förvaltningen. Problemet är att man i Klarspråk lönar sig 2006 använder dessa 

om vartannat. Bruket av olika ord kan skapa förvirring om vad som egentligen avses och det är 

heller inte tydliggjort. Man kan anta att det som åsyftas är myndigheter, men det står inte helt klart. 

I Klarspråk lönar sig från 2013 använder man endast organisationen och i Språklagen i praktiken 

används ”det offentliga”. 

4.1.5  Klarspråk sparar tid och pengar 
Kärnan är att korta och tydliga texter sparar lästid och minskar risken för missförstånd – mindre 

missförstånd gör att man inte behöver lägga tid och pengar på att komplettera texter och svara på 

frågor från medborgarna.  

I Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) består detta resonemang endast av två meningar: 

”Korta texter sparar lästid, och begripliga texter minskar också risken för missförstånd. Det innebär 

att man vinner tid, och därmed pengar, på att inte i onödan behöva svara på frågor, komplettera 

beslutsunderlag eller reda ut missförstånd på grund av att texten är krångligt skriven” (Hedlund 

2006:10). Det kan jämföras med Klarspråk lönar sig (Hedlund 2013) där man utvecklar detta 

ståndpunktsargument med konkreta exempel ur verkligheten. De är tre exempel på hur 

Försäkringskassan, Riksdagsförvaltningen och VHS (Verket för högskoleservice) sparat tid och 

pengar genom att använda klarspråk (Hedlund 2013:11–12). Dessa exempel är alla formulerade 

med teoretiska satser vilket gör exemplen objektiva. Men det förekommer också värdeord och 

formuleringar som: ”Det blev ett dyrt brev” och ”kundundersökningarna för att ta fram ett nytt brev 

gick på närmare en halv miljon kronor” (Hedlund 2013:12). Märk skillnaden om det inte hade stått 

gick på utan blev. Användningen av värdeord i den teoretiska satsen förstärker andemeningen i 

argumentet eftersom uttrycket gå på har en negativ klang och verbet bli har en mer neutral klang. 

Användningen av gå på visar på avsändarens inställning till, i det här fallet, beloppet. Det rör sig 

om närmare en halv miljon kronor, vilket avsändaren i det här sammanhanget anser vara mycket 

pengar, vilket visas av att det gick på, i stället för blev en halv miljon kronor. 
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Att använda värdeord inuti en teoretisk sats är mycket vanligt. Till exempel är en 

underrubrik formulerad på följande sätt: ”Försäkringskassan förlorade miljoner på krångligt brev” 

(Hedlund 2013:11) (min understrykning). Det är inte ett helt objektivt faktum där man preciserar att 

de förlorade x antal miljoner kronor, utan man förlorade miljoner, vilket visar att man tycker att det 

rör sig om mycket pengar. Ett annat exempel är att man ställer positiva värdeord i kontrast till 

negativa: ”Det innebär att man vinner tid, och därmed pengar, på att inte behöva svara på frågor i 

onödan, komplettera beslutsunderlag eller reda ut missförstånd på grund av att texten är krångligt 

skriven” (Hedlund 2013:11) (mina understrykningar). Sammantaget ger detta intrycket av att man 

vill framstå som objektiv, men är det egentligen inte. Det kan också tolkas som att man höjer ett 

varningens finger för de potentiella negativa konsekvenser som kan uppstå om man inte använder 

klarspråk.  

Detta ståndpunktsargument skiljer ut sig från de andra ståndpunktsargumenten. Det 

förekommer, till skillnad från de andra argumenten inte några vaga eller flertydiga ord. Man är i 

stället konkret och tydlig för att visa på de goda effekterna av klarspråksarbete. Dessutom är detta 

det enda ståndpunktsargument av de fem som inte uttryckligen handlar om demokrati. Medan de 

övriga handlar om lagen, bättre kommunikation, demokrati och medborgares förtroende, handlar 

detta om ekonomi och effektivitet. Trots det är detta ståndpunktsargument det som tycks väga 

tyngst i handböckerna. Det är det sista ståndpunktsargumentet på listan, men i det här fallet kan det 

tolkas som att man sparar det tyngsta argumentet till sist. Det tar nämligen störst utrymme rent 

sidmässigt, är det ståndpunktsargument med mest utvecklat resonemang och är det ståndpunkts-

argument som ligger till grund för mycket av övrigt innehåll (dvs. resterande kapitel utöver det 

undersökta materialet) i handböckerna vilket beskriver hur myndigheter kan använda klarspråk för 

att spara tid och pengar. 

4.1.6  Motargument 
Sammanfattningsvis är resonemangen i de tre publikationerna mycket tendentiösa eftersom det i 

materialet inte förekommer några motargument. Däremot tas vad som skulle kunna ha varit 

motargument upp i Hedlund 2006. Där talar man om de negativa attityder som finns till språkvård 

på myndigheter som ”hinder” och de som listas är hämtade ur rapporten På väg mot ett bättre 

myndighetsspråk (2001):  

 Tradition (så här har vi alltid gjort) 

 Tidspress (det går fortare att använda gamla texter som förlagor) 

 Försiktighet (skriver jag som det står i lagen så blir det rätt) 
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 Självhävdelse (jag måste skriva som en expert) 

Man kopplar ihop hindren (motargumenten) med negativa attityder och låg status och ger därför 

förslag på vad som kan göras för att motverka detta. För att höja statusen kan myndigheten till 

exempel se till att ledningen prioriterar språkfrågorna och lyfter dem på dagordningen. Det är också 

viktigt att se klarspråksarbetet som en långsiktig insats och inte som en punktinsats.  

De negativa attityderna kan motverkas genom att diskutera frågor som ”Hur ser den 

språkliga kulturen ut på vår arbetsplats? Vilka är våra attityder till skrivande? Vem äger texten: 

myndigheten, skribenten, mottagaren?” (Hedlund, 2006:13). Man poängterar också att det är viktigt 

att visa att språket lever och förändras, vilket då medför att skrivregler och skrivsätt förändras med 

tiden. 

Motargumenten är ateoretiska. De ger uttryck för en subjektiv värdering hos de som inte är 

för klarspråksarbete. Detta genomförs genom värdeord som till exempel tidspress, försiktighet, 

självhävdelse, expert, vilket gör att de i själva verket fungerar som underordnade argument för 

klarspråk. Genom att beskriva dessa hinder med ateoretiska satser och värdeord vill avsändaren 

framställa dem som irrelevanta och nästan löjeväckande och därigenom hävda att det inte är 

legitima motargument. I stället visar man att klarspråk sparar tid, och genom att påtala att språket 

lever och förändras underminerar man de andra motargumenten.  

4.1.7  Diskussion av resultatet 
Det mest slående i de tre publikationerna är att de är mycket lika varandra. Mycket i den senare 

upplagan av Klarspråk lönar sig är formulerat exakt likadant som i versionen från 2006. Såväl 

innehållet under ståndpunktsargumentet klarspråk är bra för demokratin, klarspråk ökar 

medborgarnas förtroende som klarspråk sparar tid och pengar är likadant med undantag för 

ordföljden på ett ställe i formuleringen i underargumentet under klarspråk sparar tid och pengar. I 

stället för ”på att inte i onödan behöva svara på frågor” (Hedlund 2006) står det i Hedlund 2013: ”på 

att inte behöva svara på frågor i onödan”. I övrigt är texterna identiska. Det ger intrycket att man 

inte engagerat sig i att vidareutveckla resonemangen kring motiverande av att arbeta med klarspråk. 

I Klarspråk lönar sig 2013 nämner man inte några potentiella motargument, vilket man gör i 

versionen från 2006. Och även om de är nämnda så används de snarast som argument för klarspråk 

genom att visa på att man inte anser att de är legitima motargument. Sammantaget ger det intrycket 

att man år 2013 anser det vara något av en självklarhet att arbeta med klarspråk. En orsak till det 

kan vara att man i och med språklagen från 2009 har fått mer vatten på sin kvarn än man hade 2006. 

Att det är lag på att skriva begripligt är också det ståndpunktsargument som tas upp först. Men att 
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man inte ändrat texterna kan även tolkas som ett tecken på att klarspråksarbetet nu är väl etablerat 

och det därför inte behövs ändras i etablerade motiveringar. 

Att det är lag på att skriva begripligt är inte det tyngsta ståndpunktsargumentet, utan det är 

snarare klarspråk sparar tid och pengar. Det är det argument som får mest utrymme i 2013 och är 

mest utvecklat. Det utgör också mer eller mindre tanken bakom titeln på hela verket: Klarspråk 

lönar sig. Det är en slående skillnad mot 2006 där detta resonemang består av två meningar. Syftet 

med att framhäva att klarspråk sparar tid och pengar kan vara att man nu arbetat länge med 

klarspråk i Sverige och börjar se klara och konkreta resultat som är lätta att hänvisa till och övertyga 

med. Resonemangen är uttryckta med teoretiska satser, även om de underordnade argumenten 

innehåller några värdeord som vinner, missförstånd, i onödan, komplettera, krångligt. Man vill 

övertyga läsaren att arbeta med klarspråk genom att peka på fakta och det resulterar också i ett 

övertygande resonemang. 

Resonemangen i publikationerna är genomgående mycket teoretiska, men i vissa fall är de 

teoretiska satserna kombinerade med en ateoretisk bisats eller ett värdeord, vilket gör att det som 

först framstår som ett obestridligt faktum kan öppnas för diskussion. Avsändaren vill framstå som 

objektiv men kan inte låta bli att infoga en ateoretisk sats för att visa att man verkligen tycker att 

klarspråk är viktigt – tyckte inte avsändaren att det var viktigt skulle förmodligen handboken inte ha 

skrivits från första början. Att man visar viss subjektivitet skapar också en relation till mottagaren, 

vilket är viktigt för att mottagaren ska ta till sig budskapet, men det skapar även ett förstulet intryck. 

Subjektivitet kan också behövas eftersom tilltalet i texterna generellt är opersonligt – det 

förekommer endast tre vi, som dessutom verkar ha två olika denotationer. I stället skriver man 

objektivt ur ett tjänstemannaperspektiv där man använder ord som människor, medborgarna eller 

ingen synlig mottagare alls. Det är tjänstemännen på myndigheter som är mottagarna av texten och 

det är ur deras perspektiv man skriver. Detta visar även på maktbalansen mellan avsändare och 

mottagare. Författaren till handböckerna presenteras i inledningen som journalist och 

kommunikatör och har arbetat inom både offentliga och privata organisationer (Hedlund 2013:3). 

Hon är på samma maktnivå som mottagarna och därmed skapas en maktbalans, vilket gör att man 

inte behöver framhäva ett ”vi” i texten eftersom det är underförstått att mottagare och avsändare är 

på samma nivå. Sammantaget skapas en opersonlig text som fungerar bra tillsammans med de 

teoretiska satserna i syfte att skapa ett objektivt resonemang som är grundat på fakta. Det är också 

på grund av detta som det förekommer få vaga ord. Men de som förekommer kan diskuteras: 

demokratisk rättighet, kompetensutveckling, offentlig verksamhet. 

Sammantaget bygger resonemangen på teoretiska satser som kan kontrolleras mot 

verkligheten och det är dessutom möjligt att göra det, till exempel läsa språklagen i lagboken. Det 
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generella intrycket är att man i Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006, 2013) och i Språklagen i 

praktiken (2011) vill argumentera på ett objektivt sätt och stödja sig på fakta, vilket är effektivt men 

kan, om man följer Jørgensen & Onsbergs definition, te sig något ”ointressant”. Det kan vara 

negativt eftersom ett intressant resonemang kan få fler att ansluta sig till frågan. Jørgensen & 

Onsberg (2008:102) definierar intressant på följande sätt: ”Argumentationen är innehållsmässigt 

intressant om sändaren säger något nytt eller kontroversiellt för mottagaren”. I jämförelse med 

Mexiko kan det inte påstås om resonemangen i de tre publikationerna att de säger något nytt eller 

kontroversiellt. Eftersom klarspråksarbetet redan varit igång länge, är det kanske svårt att komma 

med nya argument. Inte ens språklagen (Hedlund 2013) bidrar till ett nytt argument i och med att 

man redan i 2006 hänvisar till lagstiftning. Kontroversiellt är det inte heller eftersom kontroverser 

bygger på oenighet (Jørgensen & Onsberg 2008:103) och resonemangen i de tre publikationerna är 

mycket tendentiösa och man lägger inte fram några skäl som skulle skapa oenighet. Resonemangen 

har inte heller ett särskilt fängslande språk eller framställning, vilket kan vara negativt eftersom en 

sådan framställning ”alltid verkar befrämjande på anslutningen” (Jørgensen & Onsberg 2012:102). 

Slutligen kan det således konstateras att ekonomiargumentet är det viktigaste medan 

demokratitanken har bleknat bort under åren – nu är det ekonomi och effektivitet som är viktigast. 

Detta visas också av titlen: Klarspråk lönar sig. Dessutom är resonemangen något ”ointressanta”, 

vilket kan få en negativ effekt på uppslutningen. Även syftet med handböckerna kanske inte är att 

bli underhållen, så vill man bli övertygad och då kan det vara bra med ”intressanta” resonemang 

och ”fängslande språk”. 

4.2 Vilka argument används i Mexiko? 
I manualerna förekommer åtta olika argument som alla finns listade i samtliga manualer

2
. Dessa är 

hämtade ur SFP 2007:3 och alla har den inledande formuleringen: ”Vi behöver dokument som är 

skrivna med klarspråk därför att… [underlättar en klar och direkt kommunikation osv.]”.  

 En medborgare behöver förstå sin regering för att kunna utföra sina skyldigheter och 

uppfylla sina plikter utan komplikationer och utan hjälp från mellanhänder.  

(Un ciudadano necesita entender a su gobierno para ejercer sus derechos y cumplir con sus 

obligaciones sin complicaciones y sin la ayuda de intermediarios) 

 En offentlig tjänsteman behöver dokument som minskar fel och (behov av) förklaringar  

(Un servidor público necesita documentos que reduzcan errores y aclaraciones) 

 De underlättar en klar och direkt kommunikation 

(Facilitan una comunicación clara y directa) 

                                                             
2
 Det kan åter påpekas att alla översättningar som görs är mina egna. 
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 De för medborgare och styrande närmare varandra  

(Acercan a ciudadanos y gobernantes) 

 De förbättrar medborgarens förtroende för sina myndigheter  

(Mejoran la confianza del ciudadano en sus instituciones) 

 De förenklar och påskyndar myndigheternas verksamhet  

(Simplifican y agilizan la operación de las instituciones) 

 De minskar korruption  

(Reducen la corrupción) 

 De främjar transparens och ansvarsutkrävande 

(Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas) 

Alla ståndpunktsargument är listade i punktform och är ofta inte utvecklade längre än så. Därför 

redovisas i det följande endast de fem mest utvecklade och mest frekventa. Dessa är: 

 En medborgare behöver förstå sin regering för att kunna utföra sina rättigheter och 

genomföra sina plikter utan komplikationer och hjälp från mellanhänder. 

 Lenguaje ciudadano förenklar och påskyndar myndigheternas verksamhet 

 Lenguaje ciudadano främjar transparens och ansvarsutkrävande 

 Lenguaje ciudadano förbättrar medborgarens förtroende för sina myndigheter 

 Med lenguaje ciudadano blir Mexiko bättre 

Ståndpunkten som det argumenteras för kan formuleras: Att använda klarspråk är bra. Det är mot 

denna ståndpunkt som ståndpunktsargumenten och de underordnade argumenten analyseras, det vill 

säga vad det är man argumenterar för. Märk att ståndpunkten skiljer sig något från den svenska 

ståndpunkten, vilket förklaras av hur resonemangen förs. I det mexikanska materialet argumenterar 

man kring själva användandet av klarspråk i dokument, medan man i det svenska materialet 

argumenterar kring varför det är bra att arbeta med klarspråk.  

4.2.1  En medborgare behöver förstå sin regering för att kunna utföra 

sina rättigheter och genomföra sina plikter utan komplikationer 

och utan hjälp från mellanhänder 
Detta ståndpunktsargument är det som används mest i manualerna. Innebörden är att alla 

medborgare ska kunna utföra sina skyldigheter och uppfylla sina plikter på bästa sätt och detta 

genomförs med hjälp av lenguaje ciudadano. Ståndpunktsargumentet går ut på att om medborgaren 

förstår sin regering kan hen bättre utföra sina rättigheter och genomföra sina plikter.  
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I alla manualer finns ståndpunktsargumentet listat i punktform. I tre av manualerna är det 

formulerat exakt likadant och i de två andra är satsen i stället negerad: ”En medborgare kan inte 

utföra sina rättigheter och uppfylla sina plikter om hen inte får ett klart meddelande från 

myndigheterna” (SFP 2004a:4) och ”Om medborgarna inte förstår sin regering, kan de inte utföra 

sina rättigheter och inte heller uppfylla sina plikter”(SFP u.å.:6). Det kan ha sin förklaring i att de är 

publicerade ungefär samtidigt och att de har samma utgivare (Secretaría de la Función Pública). Det 

har inte gått lika lång tid mellan de olika utgåvorna som mellan de svenska, varför man kanske inte 

ansett att texterna behöver förändras.  

Även om ståndpunktsargumentet är genomgående är det olika formulerat och kombinerat 

med olika underordnade argument. Vega Casillas skriver en personlig inledning: ”Alla vi 

medborgare har rätt att få klar och objektiv information från regeringen, för att kunna genomföra 

våra rättigheter och uppfylla våra plikter på bästa sätt” (SFP 2007:5). Resonemangen handlar om att 

göra livet enklare för medborgarna, eller som Cassany uttrycker det: ”Inga fler oförståeliga 

dokument! […] Jag vill bara leva utan problem, njuta av det som tillkommer mig” (SFP 2004b:4). 

Han avslutar inledningen med en uppmaning om att använda manualen för att då ”gör vi livet 

enklare för mexikanerna” (SFP 2004a:4). I dessa två inledningar används värdeord för att 

understryka vikten av att medborgarna ska kunna utföra sina medborgerliga plikter. Men 

ståndpunktsargumentet är också uttryckt sakligt i andra delar av texten där det står i endast 

punktform.   

Genomgående förekommer ”vi-form” och i inledningen till SFP 2004b tar Cassany sig själv 

som exempel i jag-form. Att använda ”vi” och ”jag” blir ett effektivt medel för att skapa en relation 

med mottagaren: 

Jag är inte dum. Jag kan förstå vilken åtgärd som helst som påverkar mitt liv, om den är bra 

och tydligt förklarad. Jag har inte som mål att förstå alla juridiska lagar som rör den statliga 

verksamheten eller den tekniska proceduren. Jag vill bara leva utan problem, njuta av det som 

tillkommer mig. (SFP 2004b:4) 

No soy tonto. Puedo entender cualquier gestión que afecte mi vida, si se explica bien y con 

claridad. No pretendo comprender todo el derecho administrativo ni el procedimiento técnico. 

Solo quiero vivir sin problemas, disfrutar de lo que me corresponde. (SFP 2004b:4) 

Detta är en metod som inte förekommer i lika stor utsträckning i det svenska materialet. Texten ter 

sig mer personlig och skapar en närmare relation mellan myndigheterna uppifrån och mottagaren 

som ska använda manualen. Avståndet minskar på så vis mellan maktpositionen som Cassany har 

som klarspråksexpert och tjänstemännen som ska lära sig skriva klarspråk. 
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Till detta innehåller resonemangen vaga ord som rättigheter, skyldigheter och 

mellanhänder. Det förklaras inte någonstans vad dessa innebär eller vad som åsyftas. Medborgaren 

ska förstå informationen från regeringen för att kunna utföra rättigheterna, men det specificeras inte 

vilka rättigheter och plikter det handlar om. ”Mellanhänder” är också ett ord som inte har någon klar 

denotation, utan man säger bara att medborgaren inte ska behöva sådana. Men i och med att 

mottagarna är tjänstemän på myndigheter kanske de förstår just vilka rättigheter, skyldigheter och 

mellanhänder som åsyftas och kan därmed ta till sig argumentet. 

Sammanfattningsvis är resonemangen kring ståndpunktsargumentet subjektivt uttryckta med 

ateoretiska satser, värdeord och flertydiga ord.  

4.2.2  Lenguaje ciudadano förenklar och gör myndigheternas 

verksamhet snabbare 
Detta ståndpunktsargument går ut på att verksamheten inom myndigheterna blir enklare och 

snabbare om man använder dokument skrivna med lenguaje ciudadano. Här inkluderas också 

underordnade argument som innebär att lenguaje ciudadano sparar tid och pengar eftersom detta 

utgör en del i hur verksamheten fungerar. Här hänvisar man också i flera manualer till andra länders 

lyckade initiativ. 

Detta resonemang uttrycks i inledningen till SFP 2004b starkt med mycket värdeord. 

Cassany inleder med orden: ”Jag har ofta drabbats av de problem som den administrativa byråkratin 

orsakar” (SFP 2004b:4). Därefter följer exempel på hur han kommit i kontakt med den spanska 

byråkratin. Han beskriver proceduren med att få ut sin doktorstitel som en ”mardröm som varade i 

år” och han ”grälade med telefonbolag” när han skulle byta bostad. Dessa underordnade argument 

kan ses som teoretiska satser eftersom de händelser som beskrivs förmodligen har inträffat, men de 

är ändå mycket subjektiva vilket är i linje med stilen i övrigt där det förekommer många värdeord.  

En något mer objektiv inställning har man i Powerpointpresentationen där man konstaterar att syftet 

med lenguaje ciudadano är att ”snabba på och standardisera regeringskommunikationen för att öka 

dess effektivitet och duglighet” (SFP u.å.:7). Detsamma gäller för inledningen till SFP 2004a där 

Romero Ramos skriver att ”lenguaje ciudadano snabbar på processer och tjänster hos 

myndigheterna, minskar misstag och sparar tid, förenklar och snabbar på verksamheten och hur den 

fungerar, vilket ökar genomskinligheten och minskar korruptionen” (SFP 2004a:4).  

Sammantaget innehåller resonemangen, förutom vaga ord, en del termer som kan vara svåra 

att förstå. Men med tanke på mottagarna, tjänstemän vid myndigheter som finansdepartementet, är 

texten inte svårförståelig. De underordnade argumenten varierar från att vara mycket subjektiva till 
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att vara uttryckta med teoretiska satser i form av konstateranden – man är inte endast faktabaserad 

eller endast subjektiv, utan man har ett varierande språk. 

4.2.3  Lenguaje ciudadano främjar transparens och 

ansvarsutkrävande 
Detta ståndpunktsargument går ut på att dokument skrivna med lenguaje ciudadano bidrar till att 

medborgarna kan få insyn i den offentliga verksamheten. Det har sin bakgrund i att den mexikanska 

regeringen år 2004 genomgick en förändring i synen på vad en bra regering innebär, och det var i 

och med detta som projektet Lenguaje ciudadano startade (se avsnitt 2.1).  

Inom detta resonemang nämns också underordnade argument som att ”lenguaje ciudadano 

stärker demokratin”, och att ett klart språk är en ”mänsklig rättighet” (SFP 2007:9) eller en 

”grundläggande rättighet” (SFP 2004a:4). Dessa uttryck är värderande i och med att det kan 

diskuteras vad som är en rättighet, och i synnerhet en mänsklig sådan, likaså demokrati.  

De underordnade argumenten är formulerade med teoretiska satser – man konstaterar att det 

förhåller sig som så att lenguaje ciudadano bidrar till transparens och ansvarsutkrävande. Romero 

Ramos skriver: ”Användandet av ett medborgarspråk i all regeringskommunikation, antingen 

skriftlig eller muntlig, främjar transparensen och myndigheternas effektivitet” (SFP 2004a). Men de 

teoretiska satserna innehåller också värdeord. Till exempel menar Vega Casillas att: ”Det är 

Förvaltningsdepartementets ansvar att påbörja åtgärder i syfte att uppmuntra medborgarnas 

förtroende för sin regering och i syfte att förvandla institutionerna till organisationer som är 

pålitliga, vänliga, ärliga, transparenta och nära samhället, och som inramas av laglighet” (SFP 

2007:5). Att använda värdeord i teoretiska satser ger i det här fallet tyngd åt innehållet. Man 

poängterar att det är viktigt att främja transparens och ansvarsutkrävande.  

Just transparens och ansvarsutkrävande är mycket viktigt i Mexiko (SFP 2012, 2013) och 

förstår mottagarna vad de läser kan de ta bättre del av informationen som regeringen förmedlar och 

därmed kanske också ta steget till att medverka till en mer transparent offentlig verksamhet, vilket 

är vad transparens och ansvarsutkrävande går ut på (SFP 2012, 2013). Därför kan det vara viktigt att 

motivera lenguaje ciudadano med ett argument som visar hur det förbättrar transparens och 

ansvarsutkrävande. 

4.2.4  Lenguaje ciudadano förbättrar medborgarens förtroende för 

sina myndigheter 
Enligt detta resonemang kommer medborgarna få bättre förtroende för de mexikanska 

myndigheterna om de dokument som skrivs är skrivna med lenguaje ciudadano.  



30 

 

Förtroende kan användas som ett positivt värdeord, vilket i många manualer är fallet och 

därmed är ståndpunktsargumentet värdeladdat i sig. Ståndpunktsargumentet uttrycks tillsammans 

med andra ord och uttryck som gör att förtroendeargumentet blir ännu starkare. Till exempel: ”[…] 

de är tre element som bidrar till att återställa medborgarnas förtroende för deras regering; 

fundamentala koncept och ideal för utvecklingen av vilket demokratiskt samhälle som helst” (SFP 

2004a:6). Eller som Cassany uttrycker det: ”Min administration är skyldig att underlätta 

procedurerna åt mig. Endast så kommer jag att kunna lita på den” (SFP 2004b:4). Romero Ramos 

vänder på argumentet och menar att en förvirrande och komplicerad kommunikation orsakar en 

känsla av misstro och motvilja hos medborgaren. Här används i stället negativa värdeord, men 

effekten är densamma. Mottagarna, det vill säga tjänstemännen, förstår att det är mycket viktigt att 

skriva med lenguaje ciudadano för att skapa ett förtroende hos medborgarna.  

De underordnade argumenten är, förutom värdeorden, också uttryckta med ateoretiska 

satser, som till exempel: ”När vi kan utföra våra rättigheter och plikter på ett effektivt sätt och med 

lenguaje llano – ciudadano, kan vi ha förtroende för administrationen” (SFP 2004b:4). I och med 

att satsen är uttryckt med ett ”vi”-tilltal ger den uttryck för en subjektiv värdering från författarens 

sida. Dessutom förekommer i argumentationen ofta värdeord som ger uttryck för en subjektiv 

värdering.  

Här syns också en förändring i språkbruket. Trots att man talar om medborgarnas förtroende 

för myndigheter, har man bytt benämning från lenguaje ciudadano (medborgarspråk), till lenguaje 

llano (enkelt språk, jfr plain English) och manualen heter numer Lenguaje claro (klarspråk). Man 

tycks alltså ha bytt perspektiv. Från att ha haft medborgarna som främsta målgrupp och syfte, har 

man gått över till att betona det rent språkliga i begreppet. Det resulterar i att det underordnade 

argumentet ter sig något svagt och ologiskt. Dels betonas att man måste kunna utföra våra 

rättigheter som medborgare för att ha förtroende, dels byter man perspektiv till att betona det 

språkliga. Det ter sig något inkonsekvent. 

4.2.5  Med lenguaje ciudadano blir Mexiko bättre 
Detta ståndpunktsargument har jag själv formulerat eftersom det inte uttryckligen står någonstans, 

men eftersom många underordnade argument har denna innebörd behövdes ett samlande 

ståndpunktsargument. Det går ut på att om regering och myndigheter använder lenguaje ciudadano 

kommer Mexiko bli bättre som land och allt kommer att lösa sig. Detta är ofta uttryckt i mycket 

positiva ordalag och Cassany menar:  

Inte bara det. När vi kan utföra våra rättigheter och plikter på ett effektivt sätt och med 

klarspråk – medborgarspråk, kan vi ha förtroende för administrationen. Vi känner oss som 
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nöjda medlemmar, stolta över vår gemenskap. Vi skapar demokrati. Vi bygger ett bättre 

land. (SFP 2004b:4) 

No solo eso. Cuando podemos ejercer nuestros derechos y deberes con eficacia, con 

lenguaje llano – ciudadano -, damos confianza a la administración. Nos sentimos 

miembros satisfechos, orgullosos, de nuestra comunidad. Hacemos democracia. 

Construimos un país mejor. (SFP 2004b:4) 

Tanken att Mexiko blir ett bättre land är genomgående. Alla tre författare till inledningarna 

uttrycker som sista tanke antingen en uppmaning eller en önskan om Mexikos framgång. Romero 

Ramos är den försiktigaste i sin framtoning: ”Jag erbjuder alla att gå samman i denna satsning så att 

vi gör detta initiativ till en succé” (SFP 2004a:4). Vega Casillas är något starkare i sin uppmaning: 

”Jag önskar att detta bidrag hjälper alla att avancera i denna stora dröm som kallas Mexiko” (SFP 

2007:5). Cassany är mycket positiv i sin avslutning: ”På grund av allt detta använder vi denna 

manual. Vi gör livet lättare för mexikanerna. De vinner, vi vinner, alla vinner. Mexiko vinner. Så 

blir det” (SFP 2004b:4).  

Hela resonemanget är uttryckt med många positiva värdeord som stora dröm, vi vinner, nöjd 

och stolt, gemenskap, demokrati, framgång. Det gör att satserna blir ateoretiska och uttrycker en, i 

det här fallet, mycket subjektiv värdering. Det innehåller också vaga ord och tillsammans med de 

många värdeorden ter sig argumenten vaga och luddiga, vilket bidrar till intrycket av att det är en 

önskan som författarna har och som de vill ska gå i uppfyllelse. Hade det varit många konkreta ord 

hade de underordnade argumenten inte framstått som en framtidsönskan utan som ett faktum som 

författarna redan vet existerar. Dessutom hjälper de till att engagera och skapa en relation till 

läsaren. I slutändan är denna tanke den som alla ståndpunktsargument grundar sig i – med lenguaje 

ciudadano skapas en bättre demokrati och i förlängningen ett bättre land, varför detta 

ståndpunktsargument kan ses som det tyngsta i de mexikanska manualerna. 

4.2.6 Motargument 
Sammanfattningsvis kan sägas om resonemangen i alla manualer att de är mycket tendentiösa. Det 

enda inslag av motargument som förekommer är i SFP 2004b:4 där Cassany tar upp några 

motargument som motståndare till lenguaje ciudadano, enligt honom, framför. Han gör det med 

hjälp av värdeord och ateoretiska satser och dessutom på ett snarast förlöjligande sätt, vilket gör att 

de i själva verket fungerar som ytterligare underordnade argument för klarspråk: 

Somliga tycker att detta är normalt, att det har alltid har varit så, att det handlar om 

komplexa procedurer som kräver ett komplicerat språk. De säger: ”Det är logiskt att 

hantera så många dokument! Det är förståeligt att de är långa! Att de har ett utbroderande 

språk! Att vi inte förstår dokumenten! Det kan inte vara på något annat sätt!” sammanfattar 

de. (SFP 2004b:4) 
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Algunos piensan que esto es normal, que siempre fue así, que son gestiones complejas que 

exigen un lenguaje complicado. Dicen: “¡Es lógico manejar tantos documentos!, ¡es 

comprensible que sean extensos!, ¡que tengan un lenguaje barroco!, ¡que no los 

entendamos!... ¡No puede ser de otro modo!” concluyen. (SFP 2004b:4) 

Cassany slår dessutom ner motargumenten med att säga att saker och ting håller på att förändras och 

att vi faktiskt lever på 2000-talet i en demokrati där tjänstemännen står till medborgarnas tjänst och 

medborgarna måste kunna utföra sina rättigheter snabbt och effektivt. ”Det finns ingen möjlig 

ursäkt” (SFP 2004b:4).  

4.2.7  Diskussion av resultatet 

Huvudsyftet med lenguaje ciudadano är att skapa en bättre demokrati, vilket visas av de 

ståndpunktsargument som listas. Man talar om att en medborgare behöver förstå sin regering, att 

myndigheterna behöver effektiviseras, om transparens och förtroende. Lenguaje ciudadano är ett 

verktyg i dessa metoder för att stärka demokratin i Mexiko. Genom att hävda att lenguaje ciudadano 

på olika vis är ett demokratiskt verktyg, skapar man en motivering som är svår att motsäga – det 

skapar en bättre demokrati, och vem vill inte ha en bra demokrati? De vaga ord och fraser som 

förekommer, demokrati, demokratiska rättigheter, våra rättigheter och skyldigheter, förstärkande 

av demokrati, regeringens kommunikation, ett bättre land, anspelar på en övergripande diskussion 

som hela resonemanget bygger på – hur skapas en bättre demokrati? Och vad innebär en bra 

demokrati? Manualerna andas en positivitet inför användandet av lenguaje ciudadano, samhället 

och medborgarna i stort. Detta tydliggörs genom användandet av mycket värdeord och ateoretiska 

satser, som uttrycker subjektivitet där man vill få tjänstemännen att engagera sig i Mexikos framtid. 

Tillsammans med medborgarna, med hjälp av lenguaje ciudadano, kan ett bättre samhälle skapas.  

Själva begreppet lenguaje ciudadano visar också på att initiativet är till för medborgarna – 

direkt översatt: medborgarspråk. Detta perspektiv har man i manualerna från 2004 då initiativet 

startade, medan man i en av manualerna från 2007 har bytt namnet på manualen till lenguaje claro, 

vilket direkt översatt blir klarspråk. Detta kan vara en del i ett perspektivskifte, men man har 

samtidigt inte ändrat formuleringarna av ståndpunktsargumenten genom åren. Dessutom står i den 

ena manualen från 2007 ståndpunktsargumenten endast listade utan någon som helst förklaring eller 

utveckling. Sammantaget resulterar det i man kan tolka det som att avsändaren antingen numer ser 

lenguaje ciudadano som en självklarhet som inte behöver förklaras, eller att man helt enkelt varit 

bekväm och kopierat äldre manualer.  

Sammanfattningsvis är resonemangen för att använda klarspråk mycket tendentiösa och de 

få motargument som läggs fram fungerar snarast som underargument för att använda klarspråk. 

Anledningen till detta kan vara att man inte vill ge tjänstemännen skäl till att ifrågasätta 
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användandet av lenguaje ciudadano. Man ska se alla fördelar som finns med att använda klarspråk 

utan att ta några nackdelar med i beräkningen. Om detta är anledningen är det i sig anmärkningsvärt 

eftersom klarspråk ska stärka demokratin. Men det är ett mycket vanligt angreppssätt i politiken att 

bara framställa ena sidan av en fråga (Ejvegård 2005:102). Men det framstår mest som att la 

Secretaría de la Función Pública vill påvisa alla de fördelar som kommer med klarspråk och att det 

verkligen är mycket bra att använda det.  

Alla manualer har en personlig tilltalsstil, med ”vi” och författarna inleder inledningarna 

med ord som ”ansedda kamrater tjänstemän” (SFP 2004a:4) och ”ansedda kollegor tjänstemän” 

(SFP 2007:5). I det svenska materialet finns också ”vi”, men inte i alls lika stor utsträckning och på 

samma framträdande vis. Där håller man sig mer neutral och talar om ”medborgare” och 

”människor” (Hedlund 2013:10). I SFP 2004b har man ett tydligt medborgarperspektiv. Det finns 

ett ”vi och de”-perspektiv där vi syftar på ”vi medborgare” och de syftar på ”de tjänstemännen”, ett 

perspektiv som inte syns i det svenska materialet. Detta blir tydligast i inledningen där Cassany 

tydligt kontrasterar dessa två: ”Tjänstemännen står till medborgarnas tjänst. Och vi medborgare vill 

utföra våra rättigheter snabbt och effektivt” (SFP 2004b:4). Han vill med ett medborgarperspektiv 

visa att tjänstemännen inte bara är tjänstemän utan också medborgare som också kan ha nytta av 

klarspråk. Detta står i kontrast till de andra inledningarna där man har ett tjänstemannaperspektiv 

där vi syftar på ”vi tjänstemän”: ”Vi behöver förmedla till medborgarna det som de behöver veta” 

(SFP 2004a:4). Att ”vi” syftar på tjänstemännen visas också av att det förekommer en del termer 

som kan vara svåra att förstå för den som inte är insatt i ämnet. 

I och med att inledningarna har en personlig stil som tilltalar läsaren kan mottagarna lättare 

identifiera sig med budskapet och avsändaren, maktskillnaderna till trots. Man betonar kamrater 

och kollegor för att minska avståndet mellan avsändaren, som ur ett maktperspektiv står ovanför 

mottagaren: regeringstjänsteman – tjänsteman. Orden kollegor och kamrater används av Romero 

Ramos och Vega Casillas som är (var) sekreterare respektive chef för la Secretaría de la Función 

Pública (El universal 2007), men inte av Cassany som är ”klarspråksexpert” (SFP 2004b:4). 

Cassany inleder direkt med att berätta om sina upplevelser av den krångliga byråkratin och skapar 

på så sätt en relation till läsaren, medan både Romero Ramos och Vega Casillas skapar en relation 

till tjänstemännen genom ord som kamrater och kollegor. Man vill betona att man inte står över 

tjänstemännen utan man är på samma plan sett ur ett maktperspektiv, medan Cassany redan är på 

samma nivå: även om han är en så kallad expert så har han ingen direkt makt över tjänstemännen. 

Genom sina berättelser och användande av vi tonar han också ned sin roll som expert – även 

klarspråksexperter kan ha problem med byråkratiskt språk. I slutändan är resonemangen i 

manualerna, med variation av ateoretiska och teoretiska satser och värdeord tilltalande och lätta för 
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mottagarna att ta till sig. Den personliga stilen är effektiv eftersom den intresserar läsaren och där 

man inte har fakta att bygga på är det kanske bra att med andra medel engagera mottagaren, vilket 

man lyckas med här. 

I SFP 2004a och SFP 2007, och då i synnerhet inledningarna, har man ett perspektiv där 

man genomgående talar om vikten av att medborgaren ska vara delaktig i demokratin och att 

myndigheterna ska stå till medborgarnas tjänst och det är tjänstemännen som ska arbeta för 

medborgaren så att man tillsammans kan skapa ett bättre samhälle. Cassany har ett lite annorlunda 

perspektiv där han snarast ser det som att myndigheterna och administrationen ska göra allt åt 

medborgaren.  

Sammantaget har manualerna en övergripande subjektiv framställning genom ateoretiska 

satser och värdeord. Det som är teoretiskt i manualerna rör konstateranden som att det pågår en 

förändring och att man i underordnade argument hänvisar till andra länders lyckade initiativ och 

resultaten av dem, som att det sparar tid och pengar och att myndigheters verksamhet effektiviseras. 

Men även i de teoretiska satserna och de underordnade argumenten finns inslag av värdeord och 

subjektivitet. I och med detta skapas också ett intryck av att det är ett önsketänkande om hur 

användandet av lenguaje ciudadano ska hjälpa demokratin, snarare än att man bygger på fakta. Men 

man kan det ateoretiska resonemanget till trots konstatera att utan inledningarna hade manualerna 

inte varit lika övertygande eftersom man i övriga delarna av manualerna endast listar argumenten 

efter varandra utan att utveckla dem. Genom inledningarna förstår läsaren syftet med att använda 

lenguaje ciudadano och hur bra det är.  

Resonemangen är också intressanta i och med att de kommer med något nytt och någorlunda 

kontroversiellt (Jørgensen & Onsberg, 2008). Man presenterar lenguaje ciudadano som ett initiativ 

som man i Mexiko inte arbetat med innan. Hela resonemanget med att lenguaje ciudadano kan 

hjälpa till att skapa demokrati är kontroversiellt i sig eftersom det kan vara svårt att riktigt se hur 

skrivna dokument kan skapa demokrati, och därtill inställningen som Cassany ger ord på, att det är 

administrationen som ska underlätta för medborgaren, inte tvärtom, resulterar i en potentiell 

kontroversiell fråga om demokrati. Man kan hävda att det är med andra, större verktyg som 

lagstiftning, som man borde bygga en demokrati – att bara ändra språket räcker inte. Men 

ståndpunktsargumentet att om medborgarna förstår sin regering så kan de utföra sina skyldigheter, 

och då i förlängningen delta i samhället, visar ändå att man tänker att lenguaje ciudadano är ett 

verktyg för att skapa demokrati. Genom att få medborgarna att delta i olika samhälleliga aktiviteter 

skapas demokrati, vilket i grunden är syftet med att använda lenguaje ciudadano.  
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5 Diskussion 

I denna uppsats har jag sökt besvara mina frågeställningar: vilka argument används för att motivera 

klarspråk och hur är det framställda? Vad säger detta om klarspråksarbetet i stort i de båda 

länderna? I diskussionen som följer jämförs Sverige och Mexiko i syfte att synliggöra skillnader 

och likheter och i förlängningen det typiska hos respektive lands resonemang. 

Medan alla ståndpunktsargument i Mexiko har en gemensam nämnare i att lenguaje 

ciudadano är bra för demokratin, är de svenska något mer spridda. Klarspråk handlar om demokrati, 

men i de svenska handböckerna tar man fasta på själva arbetsprocessen och hur verksamheten 

fungerar inom myndigheten, vilket också visar sig i att jag ansett mig i behov av att formulera två 

något skilda ståndpunkter: Att arbeta med klarspråk är bra respektive Att använda klarspråk är 

bra. Skillnaden är fin, men speglar ändå hur man framställer resonemangen i handböckerna. Till 

exempel handlar resonemangen i de svenska handböckerna när det gäller klarspråk ger bättre 

kommunikation, klarspråk är en kvalitetsfråga och klarspråk sparar tid och pengar, om hur man 

ska arbeta med klarspråk för att uppnå målen. I de mexikanska manualerna är det i stället beskrivet 

som att om dokumenten är skrivna på klarspråk, kommer man uppnå målen för en bättre regering. 

Där ligger fokus på att få tjänstemännen att över huvud taget börja skriva enligt 

klarspråksprinciperna, vilket även visas av resten av innehållet i manualerna, som innehåller 

instruktioner för hur man skriver klarspråk. Det övriga innehållet i de svenska handböckerna 

innehåller i stället exempel på hur myndigheter och organisationer arbetar med klarspråk, till 

exempel hur man etablerar ett klarspråksarbete hos ledningen och resultatet av det. Man fokuserar 

inte på själva skrivprocessen, vilket kan bero på att det finns andra handböcker för detta ändamål 

och att handböckernas syfte är att ge råd och exempel på metoder i det praktiska klarspråksarbetet. 

Det praktiska klarspråksarbetet behöver då motiveras för att få myndigheter att genomföra det. 

De svenska handböckerna är, om man ser till Jørgensen & Onsbergs definition (2008:102), 

något mindre intressanta än de mexikanska, vilket kan bero på att man i Sverige har en lång 

tradition av klarspråk medan det i Mexiko är ett nytt initiativ som kan uppfattas som kontroversiellt. 

Det har att göra med att man får intrycket av att Sverige tar klarspråksarbetet för givet. Det kan 

också ha att göra med retoriska kulturskillnader. Retoriken i Mexiko kan vara annorlunda än den vi 

är vana vid i Sverige. Det kanske är vanligare att spela på åhörarnas eller mottagarnas känslor 

snarare än att lägga fram fakta. Men att väcka intresse är ett effektivt för att få med sig anhängare 

(Jørgensen & Onsberg 2008:102). Det är förmodligen enklare att få någon att göra något om 

personen i fråga tycker att det verkar intressant än om det verkar ointressant. Ett intressant 

resonemang är kanske därmed viktigare i Mexiko än i Sverige där man redan har anhängare. 
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Dessutom kan vissa underordnade argument från Mexiko, ur ett svenskt perspektiv, te sig 

långsökta, till exempel att klarspråk skulle hjälpa till att höja landets konkurrenskraft. Men 

tjänstemännen i Mexiko kanske behövde en mer inspirerande och känslomässig motivering, som till 

exempel att man ”tillsammans gör livet lättare för alla mexikaner” och ”alla vinner”, för att börja 

använda klarspråk. I Sverige finns redan en tradition av klarspråksarbete och där kanske det är 

viktigare att komma med argument kring fakta och resultat av detta arbete än att försöka motivera 

genom att vädja till mottagarnas patriotiska känslor eftersom jag tror att detta retoriska grepp 

förmodligen generellt inte går hem i Sverige.  Detta kan vara anledningen till att de svenska 

handböckerna är mer teoretiska och inte använder sig av värdeord i lika stor utsträckning. 

Både de svenska handböckerna och de mexikanska manualerna använder sig likväl av 

värdeord eller vaga/flertydiga ord i kombination med teoretiska satser. I det svenska materialet syns 

detta inte lika tydligt som i det mexikanska, vilket beror på att resten av texten i Mexiko är så 

subjektiv. Hela texten andas subjektivitet och syftet är inte att framstå som objektiv på samma sätt 

som det svenska materialet eftersom man inte hänvisar till fakta i samma utsträckning som Sverige. 

I och med att Sverige bygger sina resonemang på fakta vill man framstå som objektiv och därmed 

använda teoretiska satser. Resultatet blir att den svenska texten ter sig mer förstulen när man lägger 

in värdeord, än det mexikanska materialet där det ofta är fullt av värdeord. Subjektiviteten kan vara 

viktigare i uppstarten av ett initiativ än i ett redan pågående. Det har att göra med, som tidigare 

nämnts, hur intressant ett resonemang är och hur man då lockar till sig sympatisörer.  

Vad gäller tilltal finns det en slående skillnad mellan det svenska materialet och det 

mexikanska. Det mexikanska materialet har ett mycket mer personligt tilltal än vad det svenska har. 

Det förekommer oftare ”vi” och ”jag” i och med att manualerna har tre inledningar vars författare är 

mycket personliga i sina resonemang. Den enda gång ”vi” förekommer i det svenska materialet är 

under ståndpunktsargumentet klarspråk ger bättre kommunikation. I de mexikanska manualerna 

använder man dessutom ord som ”ärade kollegor/kamrater” för att ytterligare påvisa jämställdheten 

mellan avsändare och mottagarna (det vill säga tjänstemännen). Det tycks således finnas ett behov i 

det mexikanska materialet att framhålla förhållandet mellan avsändare och mottagare, något som 

inte tycks finnas i det svenska, trots att båda ländernas manualer och handböcker kommer uppifrån, 

det vill säga från normauktoriteter.   

Trots skillnaderna i tilltal fungerar bådas resonemang, enligt min åsikt, väl i sina respektive 

sammanhang. De mexikanska manualerna behöver kanske markera sin jämställdhet mellan 

avsändare och mottagare i och med att lenguaje ciudadano är ett nytt initiativ och därmed behöver 

man framhålla att även om det kommer uppifrån så är det viktigt för de anställda tjänstemännen att 

arbeta med det, och man ska inte förkasta initiativet bara för att det kommer uppifrån. Detta är 
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något jag tror kan vara en risk med tanke på det samhälle som Mexiko är, där korruption och 

misstro mot politiker och högre instanser tycks vara vanligt. I de svenska handböckerna däremot 

kanske man inte behöver markera lika tydligt att avsändaren är ”vi” med mottagarna som ska 

använda dem. Där fungerar det faktum att klarspråk kommer uppifrån snarast som ett argument för 

klarspråksarbete, i och med att man hänvisar till att det står i lagen att man ska skriva vårdat, enkelt 

och begripligt och att man lyfter fram vikten av att förankra klarspråksarbete hos ledningen på 

myndigheten. Det kanske finns ett större förtroende för instanser uppifrån i Sverige än i Mexiko och 

därför behöver man inte tydliggöra maktpositionerna i texterna. Det kan också tyda på att man i 

Sverige har ett mindre hierarkiskt system, medan Mexiko måste påpeka att även departements-

chefen är på samma nivå som tjänstemännen på myndigheten. Det är kanske lättare att 

implementera ett klarspråksarbete om alla känner att de är på samma nivå och därmed kan känna att 

det berör en själv.  

Både de mexikanska manualerna och de svenska handböckerna är tendentiösa. Det 

förekommer inte något som skulle kunna kallas rena motargument mot klarspråk och lenguaje 

ciudadano. Inte heller kan det påstås att man redovisar flera sidor av frågan. Men å andra sidan är 

syftet med manualerna och handböckerna inte att resonera kring för- och nackdelar med klarspråk 

respektive lenguaje ciudadano, som man kan tänka sig att man skulle göra inför ett eventuellt 

införande av det. Syftet är snarare att övertyga om att det är bra att arbeta med respektive skriva 

med klarspråk respektive lenguaje ciudadano och då är det kanske mer övertygande att bara 

framhäva den goda sidan av saken än att visa de eventuella svagheter som kan finnas. I Mexiko 

behövde tjänstemännen kanske övertygas ordentligt och därmed kunde man inte presentera några 

nackdelar som skulle kunna få dem mindre intresserade eller engagerade, medan man i Sverige 

kanske har arbetat med de eventuella nackdelar och svagheter som finns, exempelvis attityder och 

klarspråks status. I Klarspråk lönar sig (Hedlund 2013) finns inte längre attitydproblemet med. 

Klarspråksarbetet tycks därmed i Sverige ha en stabil grund att stå på och det syns inte några 

tecken på att det skulle befinna sig i riskzonen att försvinna eller minska. Resonemangen som 

framförs baserar sig på fakta och de resultat som framkommit under den tid Sverige arbetat med 

klarspråk. I Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) talar man om hinder och klarspråkets låga status, 

men i de senare publikationerna nämner man inte detta. Klarspråksarbetets resultat (och 

huvudmotivering), att det sparar tid och pengar, kan tänkas tilltala myndigheter som ännu inte 

påbörjat ett klarspråksarbete och därmed kan klarspråksarbetet få ännu starkare fäste i myndigheters 

dagliga verksamhet. Klarspråksarbetet tycks, utifrån de resonemang som förs där huvudsyftet är att 

hänvisa till resultat, ha gått från att vara beroende av eldsjälar till att få ett stabilt fäste i 

myndigheters arbete.  
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Samhället har också förändrats med tiden. Från att ha varit en demokratisk fråga i samma 

anda som du-reformen, där man ville åstadkomma ett mer jämställt samhälle, är numer klarspråk en 

del av ett samhälle där ekonomi och effektivitet är viktigare. Medborgare har gått från att vara 

deltagare i det demokratiska samhället som väljare och politiskt aktiva till att bli ”kunder”, som 

Teleman (2003:18) kallar det. Detta syns också i handböckerna där demokratiargumenten har fått ge 

plats för effektivitets och ekonomiargument. Det handlar inte längre i lika stor utsträckning om att 

medborgare ska förstå texterna för att kunna utöva sina medborgerliga plikter, utan procedurer ska 

gå snabbare och effektivare. Även titeln speglar detta synsätt: Klarspråk lönar sig. 

Detta kan ställas i kontrast till Mexiko där man i manualerna talar just om medborgerliga 

plikter – det är det första ståndpunktsargument som tas upp i samtliga manualer. Dokumenten som 

myndigheter och institutioner skriver måste vara skrivna på lenguaje ciudadano för att medborgarna 

ska förstå och därmed delta i det demokratiska samhället. Att få medborgarna att delta i 

medborgerliga aktiviteter som allmänna val är förmodligen viktigare i Mexiko än vad det är i 

Sverige. Demokratin i Mexiko är relativt ung jämfört med landets existens och därför kan det finnas 

skäl att motivera ett initiativ som ska styrka demokratin med just anspelningar på hur ett bättre, mer 

demokratiskt land kan skapas med hjälp av lenguaje ciudadano.  

Initiativet lenguaje ciudadano är, i och med hur samhället ser ut i stort i Mexiko, mer hotat 

och inte lika stabilt som i Sverige. I Mexiko finns stora problem med exempelvis korruption, vilket 

gör att vikten av transparens är stor. Men hur man arbetar med denna typ av demokratiska frågor 

tycks bero på vilken president som regerar för tillfället. Från den tid som initiativet lenguaje 

ciudadano startade till idag, 2013, är detta nu den tredje presidenten som har regeringsmakten. Den 

första presidenten, Vicente Fox, hade en demokratisk agenda där syftet var att skapa en bättre 

regering. Han var därmed mycket positivt inställd till lenguaje ciudadano. Presidenten därefter, 

Felipe Calderón, fortsatte med initiativet, men i och med valet 2012 fick Mexiko en ny president, 

Enrique Nieto Peña, som, vad det verkar, inte tycks ha lagt samma vikt vid de demokratiska 

aspekterna och därmed lenguaje ciudadano som de andra. Nieto Peña lade nämligen ner det 

departement som hade i uppgift att arbeta med initiativet från Fox om en bättre regering. Som 

tidigare nämnts är det oklart om lenguaje ciudadano försvann i och med nedläggningen eller om det 

fortsatt vid annat departement. I vilket fall är statusen och framtiden för lenguaje ciudadano något 

mer osäker än det svenska klarspråksarbetet. 

Resultatet att man i de svenska handböckerna hänvisar till konkreta resultat av 

klarspråksarbete ligger i linje med det resultat som Lind Palicki & Nord funnit i sin undersökning. 

De fann då att man motiverar med den praktiska nyttan av klarspråk och att demokratitanken 

snarare finns som en bakgrund. Detta har visats sig vara fallet även i min undersökning. Man kan 
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skönja en demokratisk tanke som ligger till grund för de argument som förs fram, men det 

viktigaste argumentet handlar om ekonomi. Även Nyström Höögs fundering kring om klarspråksråd 

blivit ”slentrian” och att handböcker borde ha mer kontakt med forskningen stämmer in. Eftersom 

det inte finns särskilt mycket klarspråksarbetsforskning kan det vara svårt att skapa handböcker som 

bygger på det. Det faktum att de undersökta handböckerna är snarlikt utformade talar för Nyström 

Höögs antagande om slentrian.  

5.1 Avslutning och framtida forskning 
Undersökningen visar att det finns varierande sätt att argumentera och övertyga i olika kulturer. 

Olika argument har olika effekt på mottagarna beroende på deras underliggande förutsättningar. 

Språkpolitik (och i förlängningen implementering av språkpolitiska projekt) följer den samhälleliga 

utvecklingen – klarspråk uppstod kring strömningarna i anknytning till du-reformen och lenguaje 

ciudadano uppstod i samband med ett regeringsskifte. Samhälle och språk går hand i hand. Det är 

just mot bakgrund av hur samhället ser ut i Mexiko som man argumenterar med demokratiska 

argument. Sverige däremot har en stabil demokratisk grund att stå på och därmed är kanske demo-

kratiska argument mindre relevanta för mottagarna än vad effektivitets och ekonomiargument är.  

Därför skulle det kanske behöva undersökas vilken den reella effekten blir av sättet att 

argumentera. Vilka argument tar mottagarna egentligen till sig? Vad är det viktiga för mottagarna 

för att starta och driva klarspråksarbete? De som har blivit övertygade och startat klarspråksarbete, 

vad gjorde dem övertygade? Dessutom kunde det vara intressant att undersöka hur andra länder 

arbetar med klarspråk för att se vad som finns att lära av varandra.  
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