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Evaluering av klarspråksarbeid  

 De fleste er enige om at arbeidet for et klarere og mer tydelig språk i 

statlig kommunikasjon er fornuftig, men…. 

 vet vi om arbeidet gir de resultatene som vi ønsker? 

 er effektene så store at de oppveier kostnadene? 

 fungerer noen tiltak og måter å jobbe på bedre enn andre? 

 

“ …the benefits of plain language are intuitive… But 
- and here is the irony - for the very reason that 
these benefits are so apparent, companies and 
agencies are not inclined to try to measure them.” 
 
Joseph Kimble, Writing for Dollars, Writing to Please  



Kort om evalueringen 

 Fulgt prosjektet siden mai 2011 

 Underveisrapport, desember 2011 

 Sluttrapport, november 2013 

 Case-studier i fire virksomheter: 

 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) 

 Skatteetaten 

 Statens vegvesen 

 Statens pensjonskasse 

 Spørreundersøkelser  til alle virksomheter med klarspråksprosjekt 

og kontrollgruppe 

 Verktøykasse for standardisert datainnsamling i virksomhetene  

 internundersøkelser, brukerundersøkelser, «trafikk-overvåkning» 

 Difis nasjonale innbyggerundersøkelser 



Hvorfor klarspråk? 

 Observasjon: 

 1/5 av innbyggerne har problemer med å forstå innholdet i alminnelige 

offentlige tekster (Mål og meining, St.meld.nr. 35, 2007-2008) 

 Begrunnelser: 

 et demokratiske argument: klarspråk vil gi alle brukere like muligheter og 

en likeverdig behandling uavhengig av ressurser, kunnskapsnivå og 

språklige forutsetninger  

 et økonomisk argument: klarspråk vil føre til en mer effektiv dialog 

mellom myndighetene og brukerne som vil gi besparelser i tids- og 

ressursbruk både for myndighetene og de som mottar informasjonen 

 Inspirasjon: Sverige, USA 

 



Hva skjer når språket er 

uklart? 

 22 % hadde bare lest deler av brevet 

 32 % måtte lese brevet flere ganger for å forstå 

innholdet 

 8 % forstod ikke alt etter flere gangers 

gjennomlesing 

 17 % trengte hjelp for å forstå hva brevet 

handlet om 

 38 % av disse gikk på Nav-kontoret for å få hjelp 

 27 % ringte Nav-kontoret 

 4 % sendte e-post 

 5 % vet ikke hva de skal gjøre 

«Brevet innbyr ikke til 

lesing i det hele tatt. 

“Ikke les meg”, står det 

egentlig.» 
Fokusgruppe deltager 

Nav: Brukerundersøkelse av brev om foreldrepenger i gammel språkdrakt 



Tiltak, resultater og 

effekter 

MÅL: å øke oppmerksomheten om klarspråk i 

statsforvaltningen og legge forholdene til rette for at statlige 

virksomheter skal kunne forbedre språket i sin skriftlige 

kommunikasjon med innbyggerne. 



Tiltak i 

klarspråksprosjektene 



Tiltak i 

klarspråkprosjektene 

 

 

 

 

 

82 

82 

76 

73 

71 

60 

49 

44 

42 

40 

22 

Holdt seminar

Utviklet språkprofil eller språklige retningslinjer

Revidert konkrete tekster/tekstmaler

Kartlagt behovet for å revidere eksisterende tekster

Tilbudt kurs (inkl. e-læringskurs)

Utviklet veiledninger, tips, inspirasjonsmateriale  e.l.

Evaluert egne klarspråkaktiviteter

Gjennomført aktiviteter for å inspirere/engasjere

Opprettet intern språktjeneste

Rutiner for å kvalitetssikre løpende tekstproduksjon

Utarbeidet ordliste/forenklet fagterminologi

Prosentandel av virksomhetene som har: 



Satser på 

kompetanseheving 

 5 300 personer har deltatt på kurs 

 Ansatte, mellomledere og toppledere 

 Halvparten av virksomhetene har kurset mer enn 75 prosent av 

relevant målgruppe 

 

«Kurs- og seminardeltakerne har vært satt sammen på tvers av 

organisasjonen. Dette har økt kunnskapen på tvers om hva de ulike 

avdelingene jobber med. Det har med andre ord gitt større faglig forståelse 

og vært et viktig kulturbyggende tiltak.» 

 



Flere sjangre i klarspråk... 

 3 av 4 virksomheter har bearbeidet konkrete tekster  

 Økning i alle sjangre siden 2011 

 Standardbrev, enkeltvedtaksbrev og nett-tekst 
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Standardbrev

Enkeltvedtaksbrev/maler

Nett-tekst

Skjema/skjemaveiledninger

Informasjonsbrosjyrer/veiledninger etc.

Rapporter/rapportmaler

Rundskriv

Lover/forskrifter/vedtekter

2011

2013

Prosentandel av virksomhetene som har 

bearbeidet: 



…men en mindre andel 

tekster i klarspråk  
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Nett-tekst

Skjema/ skjemaveiledninger

Informassjonsbrosjyrer/ veiledninger

Enkeltvedtaksbrev/maler

Standardbrev/maler

Nett-tekst
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Et lite utvalg En betydelig del Hele eller nesten hele

Prosentandel av virksomhetene som har bearbeidet: 



Hvordan gå fra prosjekt til 

drift? 

 Prosjektperioden kjennetegnes av:  

 Dedikerte ressurser (personell og økonomi) 

 Målrettede tiltak 

 Etter prosjekt: 

 25 prosent har ikke avklart ansvarsforhold 

 44 prosent har ikke satt av ressurser til videre klarspråksarbeid 

 Samtidig vurderes tid- og ressursmangel som største hinder for 

videre klarspråksarbeid 



Forankring er avgjørende 

 Virksomheter med god forankring har høyere måloppnåelse 

  3 av 4 har integrert målsettinger for klarspråk i styringsdokumenter 

 Klarspråk tema på ledermøter  

 Større oppslutning blant toppledelse  

 God oppslutning blant ansatte 

 

 

 
 

 



Hva med mellomlederne? 

 Positive, men finner det vanskelig å prioritere klarspråk 

 Ingen drivkraft  

 Ikke nødvendigvis mangel på interesse, men kapasitet 

 

 

«Det ligger nok litt langt bak hos de fleste. Det er størst fokus når 

det blir innført, og så detter det litt tilbake og blir prioritert bak 

andre oppgaver.» Mellomleder om egne lederkolleger 

Prosentandel av virksomhetene hvor mellomlederne er: 



Hvordan forankre? 
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Linjeledere må rapportere på klarspråk

Vi har innført insentivordninger (f.eks. interne priser, premier)

Klarspråk inngår som en del av lederutviklingsprogrammet

Klarspråk er noe linjeledere måles på

Klarspråk er noe medarbeidere måles på

Innført systematisk kollegaveiledning

Klarspråkkurs som en del av organisasjonens faste
kompetanseutviklingstilbud

Klarspråk inngår som en fast del av opplæringstilbudet til
nyansatte

Har iverksatt Planlegger å iverksette ila året

Prosentandel av virksomhetene hvor: 



Resultater: 

En kultur for klarspråk? 
 

Holdning 

Bevissthet  

Kunnskap  

Prioriteringer i arbeidshverdagen 

 



Økt klarspråksbevissthet… 

 Flere kjenner til klarspråksprosjektet 

 Flere har blitt bevisst på å skrive klart  

 Ett eksempel: HELFO: 

 

Endring i ansattes vurdering av klarspråksbevissthet i organisasjonen: 



…men ingen tydelig 

kulturendring 

 Ingen gjennomgripende holdningsendring.  

 Unntak: Holdningen om at klarspråk er uforenlig med juridisk korrekt språk 

er mindre dominerende enn tidligere 

 Positive endringer kan spores i enkeltvirksomheter, f.eks. Lotteri- og 

Stiftelsestilsynet:  

 

 

 

 

 

 



Kulturendringer tar tid! 

 Hovedsakelig partielle endringer  

 I de deler av organisasjonene som har vært involvert i klarspråkarbeid 

 Kulturendringer vanskelig i store virksomheter 

 Eks.: Skatteetaten 

 Mål: Spre klarspråk til resten av organisasjonen  

 

 

 «En enhet var kanskje noe skeptisk i begynnelsen, men 

der har vi gjort store endringer, og da har jeg inntrykk av 

at de har blitt mer bevisst og mer positiv til klarspråk.»  



Resultater: konklusjoner 

 Prosjektet har nådd sine overordnede mål, å skape oppmerksomhet 

om klarspråk og å hjelpe statlige virksomheter i gang med arbeidet 

 Egenrapportert måloppnåelse i virksomhetene har også økt markert 

gjennom perioden 

 Virksomhetene prioritert kompetanseving og verktøysutvikling, mens 

arbeidet med språkrevisjoner ser i noen grad ut til å ha stagnert 

 Merkbar kulturendring, men først og fremst i de deler av 

organisasjonen som har vært involvert i prosjektperioden 

 Overgangen fra prosjekt til rutine utfordrende: 

 langsiktige kompetansehevingsrutiner prioritert 

 få har avsatt dedikerte ressurser 

 få har innarbeidet klarspråk i målstyringsregimet 

 mellomlederne sliter med prioriteringene 

 

 



Effekter 
- brukernes forståelse 

- effektiviteten i den videre dialogen 



Minimale endringer i 

befolkningens vurderinger 
- fortsatt like mange som har problemer 

med å forstå innholdet i tekster fra det 

offentlige  

Resultater fra Difis innbyggerundersøkelser i 2010 og 2013, del 1.  

Tallene er gjennomsnittsverdier på skala fra 1 til 5. Til høyere verdi, jo mer positiv vurdering. 



…men brukerne er 

gjennomgående blitt mer positive 

Resultater fra Difis innbyggerundersøkelser i 2010 og 2013, del 2.  

Tallene er endring i gjennomsnittsverdier på skala fra -3 til +3. Til høyere verdi, jo mer positiv er brukerne blitt. 



Brukerundersøkelser viser 

effekter…  
Lotteri- og stiftelsestilsynet: Brukernes vurdering av språket før og 

etter revisjon av ca. 100 brev 

Statens vegvesen: Brukernes vurdering av tre brev i gammel og ny 

språkdrakt 



Brukerne sparer tid 

Statens vegvesen: Bruk av tid for å forstå innholdet i gamle og nye brev 



…og det offentlige sparer tid 

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Henvendelser og tidsbruk etter 

utsendelse av brev 

Statens vegvesen: Bruk av tid på betjening av henvendelser etter 

utsendelse av gamle og nye brev 



Effekter: konklusjoner 

 Klarspråkarbeid tar tid og må sees i et langsiktig perspektiv 

 Vanskelig å spore effektene av arbeidet i generelle befolknings- og 

brukerundersøkelser 

 Undersøkelser av konkrete språkrevisjoner viser at arbeidet likevel 

har en effekt: 

 brukerne forstår innholdet lettere 

 brukerne bruker mindre tid og ressurser på å forstå innholdet 

 brukerne henvender seg mindre i førstelinjen 

 brukerne responderer mer korrekt på den informasjonen de mottar 

 Det er først når det klare språket når brukerne i et tilstrekkelig 

omfang at den egentlige nytten kommer til syne!  



Anbefalinger 

 Innsatsen for å skape oppmerksomhet og spre kunnskap om 

klarspråk bør holde fram 

 Innsatsen bør rettes mot nye virksomheter, men også mot  

virksomheter hvor arbeidet har stagnert etter at prosjektet ble 

avsluttet 

 Avgjørende å spre oppmerksomheten og kunnskapen om klarspråk 

til større deler av den enkelte organisasjon 

 Det bør i særlig grad arbeides for å få mellomledernivået til å ta 

eierskap til klarspråksmålsettingene 

 Arbeidet for å øke mengden av tekst som når brukerne i et klart og 

brukerrettet språk, må intensiveres  

 I tillegg til å utvikle organisasjonens klarspråkskapasitet bør 

virksomhetene legge sterkere vekt på insentiver og kontroll  

 Klarspråklov? 
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