
Klart nok? 
Om kodeknekking og myteknusing 
Margrethe Kvarenes 
Oslo, 3. desember 2014 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi er et firspann her i dag, som skal sneie innom temaer som hver for seg er ganske omfattende. På 20 minutter hver rekker vi bare å skrape i overflaten, og dette skal altså ikke være et skrivekurs, men litt hjelp og klargjøring og forhåpentligvis litt motivasjon.



Klart nok? 

1. Korleis kan vi sikre oss at bodskapen i tekstane våre når fram til 
mottakaren? 

2. Kva fungerer, og kva fungerer ikkje?  

3. Når er språket klart nok? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stort tema, kan bruke mange timer på dette, men skal forsøke å gi dere noen 



Klart nok? 

1. Korleis kan vi sikre oss at bodskapen i tekstane våre når 
fram til mottakaren? 

2. Kva fungerer, og kva fungerer ikkje?  

3. Når er språket klart nok? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stort tema, kan bruke mange timer på dette, men skal forsøke å gi dere noen 
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Bilde: Wikipedia 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Enigma var en elektromekanisk krypteringsmaskin, som i stort omfang ble brukt av de fleste tyske militærstyrker til både kryptering og dekryptering av informasjon under andre verdenskrigDe allierte fikk etterhvert full tilgang til detaljene i kontruksjonen og klarte etter hvert å dekryptere Enigmameldinger under store deler av krigen. Polakkene klarte det først
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Britisk etterretningstjeneste, satt på Bletchley Park, ble kalt ULTRA. Knekte tyskernes koder.



 

Kvarenes 2014 6 

Kilde: www.history.co.uk 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er omdiskutert hvor avgjørende ULTRA var for krigens utvikling, men man ynder å si at det at man klarte å knekke de tyske kodene, forkortet krigen i Europa med to år.[5][7][8] Etter krigen fortalte statsminister Winston Churchill til kong George VI at det var takket være ULTRA "It was thanks to Ultra that we won the war.



Sigurd og Shahid: flaks 
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Sigurd, ungdomskoordinator i 
Konfliktrådet 
 
En av «hans» ungdommer, 
Shahid, sto i fare for å bli 
skrevet ut av folkeregisteret og 
utvist i sommer. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva har dette med klarspråk å gjøre? Jo, det skal handle om koder og kodeknekking. Og koder finnes det nok av i dokumenter fra det offentlige. Noen er vi oppmerksomme på og kan fjerne, andre vet vi ikke at er koder før vi har spurt mottaker.Skal fortelle en historie: 



«Hei, Språkrådet 

  

Det var jammen flaks! 

 - Så flaks at han har deg, da! Saksbehandleren fra kommunen gir 
meg sitt flotteste smil når hun får vite at Shahid ikke blir skrevet ut 
av folkeregisteret allikevel. Hun er selvsagt også glad for at jeg ved 
en tilfeldighet fikk vite at UDI jobbet med en utvisningssak parallelt 
med skatteetatens vedtak.  

Det hele begynte i sommer. Shahid, som er en av ungdommene i et 
team vi følger spesielt opp, ringer meg og forteller at han har fått et 
brev verken han eller mamma forstod noe av. Om jeg kan komme og 
oversette?» 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Brev fra Skatteetaten har havnet i posen for ”brev vi ikke forstår”.Skatteetaten vil skrive Shahid ut fra folkeregisteret fordi han ikke har søkt om fornyet oppholdstillatelse tidsnok. Årsak: Han har ikke forstått Skatteetatens brev.Sigurd jobber i tre dager med telefoner til Skatteetaten, UDI og politiet og klarer å skaffe den nødvendige dokumentasjonen så Shahid ikke blir registrert som utvandret.Akkurat som britiske etterretning, fikk han tilgang til detaljene i kontruksjonen. I konstruksjonen av brevet Shahid hadde fått, slik at han kunne forstå innholdet.Sigurd skriver til oss: – Fantastisk hyggelig for Shahid, men hva med alle de som ikke har «en som meg» i nettverket sitt. Hvor mange er det egentlig som får betydelige negative konsekvenser på grunn av begrensning i språkforståelsen og det offentliges vegring mot å skrive så «folk» forstår det? Dette skal ikke være en tordentale mot ugjennomtrengelig språk i det offentlige. Og mange store etater står oppi vanskelige språklige spørsmålsstillinger. Som for eksempel dette spørsmålet, som Sigurd reiser:
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– Hvorfor er ikke disse standardbrevene oversatt til 
vanlige innvandrerspråk eller i det minste til engelsk? 
 
 
 
 
 
– Det skulle tatt seg ut. Vi kan ikke drive å oversette alle 
brevene våre, vet du. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sigurd stiller også et spørsmål som er aktuelt, og reiser en problemstilling som jeg tror er vanskelig for mange statsorganer: Det er til en viss grad opp til hver etat å avgjøre hvordan de skal dekke språkbehovene til sine respektive mottakere. Men språket i Norge er norsk. Og hvis vi tar ansvaret for forståelsen, dekoder tekstene våre og fjerner snublesteiner, blir det lettere for de som får brev i posten å forstå. lettere for de med annet morsmål enn norsklettere for de med lese- og skrivevanskerVi setter dem bedre i stand til å hjelpe seg selv, og når det gjelder innvandrere, er vi kanskje med på å lette norsklæringen og dermed integreringa.



Kåre, pensjonert underdirektør i Finansdepartementet: avmakt 

Brev fra Statens pensjonskasse 

 
Oppsatt alderspensjon 
Etter våre opplysninger kan du fra fylte 65 år ha rett til 
oppsatt alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen 
blir beregnet etter det antall år du har vært medlem i Statens 
Pensjonskasse.  

Følgende opplysninger må sendes oss innen ...: 
 

 

 

10 Kvarenes 2014 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
SPK opplevde i 2008 at et antall (ca. 1000) medlemmer ikke hadde fått pensjonen sin. Innenfor best. område: oppsatt pensjon. Et av tiltakene var å prøve å skrive om brevene som omtalte denne pensjonstypen.Sentralt brev. Brevet voldte SPK stort besvær tidligere. Tjente som informasjonsinnhenter. Folk skjønte ikke at de måtte sende inn informasjon, hvorfor eller hvilken type, og sakene ble hengende igjen i saksbehandlingssystemet.Tittelen sier ingenting om brevets innhold.Tittelen inneholder et faguttrykk som få ”vanlige dødelige” forstår.Faguttrykket er ikke forklart, mottakeren kastes hodestups uti regelverk.Ny versjon med mer informativ/appellerende tittel.Introduksjon, setter leseren i en sammenheng. Forklarer faguttrykk, forklarer hvorfor vedkommende får brevet.Allerede de to første ukene hadde svarprosenten gått betraktelig opp.



Generasjon Lydig: økonomisk uføre 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Generasjon ”lydig” – er ikke trent i byråkratspråk, trenger dekoding.Unge forstår ikke forsikringsspråk



 

Kvarenes 2014 12 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal tilbake til brevet som Shahid fikk. Anna skal snakke om problematikk rundt språkfeil etterpå. Dette brevet har relativt korrekt språkføring. Det er ikke det som er problemet. Brevet er kodet, og både Shahid, Kåre og Generasjon Lydig trenger dekoder.



Hvem skal ut? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lurespørsmål: Ingen skal ut. Alle tre vil få problemer med dette brevet. Kåre kanskje minst, siden han har lang erfaring i å lese dokumenter fra det offentlige, men selve strukturen i brevet og de uforklarte juridiske prosessene vil få ham til å dette av lasset. Ingen skal ut, alle trenger en dekoder.
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Bilde: Wikipedia 



 

 

 

 

 Mari og russetida 

 

 

 

 

 Perspektiv: Sørg for at du og mottaker har samme forståelse. 
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1 Hvordan kan vi sikre oss at budskapet i 
 tekstene når fram? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så: Hvordan skal vi ...Det er jo ikke en oppsiktsvekkende uttalelse fra en ung dame om våren. Dere fniser ikke. Jeg fniste, for jeg satt da på mer informasjon enn dere gjør nå. Så jeg spurte Mari: Hvorfor synes du det, da? Jo, for da får vi russekort, vel! Mari var nemlig 6 år.Ordet ”russetid” hadde tydeligvis flere tolkninger.Og selv et lite ord som ”da”, kan skape forvirring. Sørg for at du og mottaker har samme forståelse.



Klart nok? 

1. Korleis kan vi sikre oss at bodskapen i tekstane våre når fram til 
mottakaren? 

2. Kva fungerer, og kva fungerer ikkje?  

3. Når er språket klart nok? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jo, det er heldigvis eksempler på tekst som fungerer også. Mange statsorganer har gjort og gjør en formidabel jobb for å gjøre tekstene sine mer mottakervennlige.



 
Oppsatt alderspensjon 
Etter våre opplysninger kan du fra fylte 65 år ha rett til 
oppsatt alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen 
blir beregnet etter det antall år du har vært medlem i Statens 
Pensjonskasse.  

Følgende opplysninger må sendes oss innen ...: 
 

Du kan ha rett til oppsatt alderspensjon fra Statens 
pensjonskasse 
Du har tidligere vært medlem i Statens pensjonskasse. 
Dermed kan du ha opparbeidet deg rett til en fremtidig 
alderspensjon fra oss. Dette kaller vi for oppsatt 
alderspensjon. Du får dette brevet nå fordi du nærmer deg 
65 år og selv må fremme et krav for å få denne oppsatte 
pensjonen utbetalt.  

 17 

Før 
 

Etter 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jf. historien om Mari og russetida. Begrepet Oppsatt pensjon helt selvforklarende for SPK, men tydeligvis uforståelig for mottakerne. SPK forsto at de ikke nådde fram med brevet sitt, så de satte i gang språkforbedringstiltak og lagde nye maler. Det nye brevet innledes slik: Så når Kåre nå sitter på hele sannheten, dvs. at dette gjelder han fordi han tidligere har vært medlem, ser saken annerledes ut, og han sender inn de opplysningene SPK trenger for å få utbetalt rett pensjon. 



Hva fungerer, og hva fungerer ikke? Litt om språkutvikling: 

 Høytidelig/formell stil: ”Det påhviler enhver innbygger 
å innlevere sin selvangivelse innen den oppsatte frist 
30. april.” 

 Normalprosa: ”Alle innbyggere plikter å levere inn en 
ferdig utfylt selvangivelse innen 30. april.” 

 Lavprosa: ”Du må levere inn selvangivelsen senest 30. 
april.” 

 Slang: ”Du må få slengt inn lurelappen senest torsdag 
30. april.” 

Lavprosa blir normalprosa 

18 Kilde: J. O. Fretland, HiSF 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Språk forandrer seg, og folks forventninger til det offentlige språket har forandret seg. For et par tiår siden var dette idealet:Nå ser vi at slik høyprosa, som jeg kaller det her, er borte i tekster fra det offentlige.Det jeg her kaller normalprosa, er faktisk også på vikende front.Lavprosa har overtatt i veldig mange publikumsrettede etater.Men vi er ikke her ennå.



Hva fungerer, og hva fungerer ikke? 

 Klart språk = dårlig jus. Hvis vi skriver mindre juridisk, blir ikke 
teksten korrekt. 

 
«Kortere setninger og et enkelt språk gjør dommen mer tilgjengelig 
for partene. De juridiske betraktningene våre taper seg ikke ved at 
språket forenkles.»  
Mette Jenssen, dommer i Borgarting lagmannsrett 
 
«Skriv ein dommen på nynorsk, kan ein frigjera ein seg frå 
kansellispråket, og dommen kan bli enklare å forstå for folk flest.»  
Gunnar O. Hæreid, Regjeringsadvokaten 

 

Myte 1 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette kan vi snakke mye om, men det er altså en ganske vanlig oppfatning at jusen står i veien for klart språk. Heldigvis stiller ikke fagmiljøet seg bak denne påstanden.Det meste av det som gjør juridiske tekster vanskelig å forstå, har med helt andre ting enn jussen å gjøre. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Malen til et brev som de som er klaget inn for Forliksrådet får. På initiativ fra Namsfogden, som steller med tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og er sekretariat for forliksrådene i Norge, jobber nå en tverrfaglig gruppe med å lage nye maler, som kanskje etter hvert skal tas i bruk over hele landet. Dette er et viktig brev, det inneholder informasjon som det er avgjørende at man forstår for å få ivaretatt sine egne interesser.



Hva fungerer, og hva fungerer ikke? 
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(Navn på klager) (Navn på klagemotpart) 
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Før 
 

Etter 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forkynning = sentralt ord i denne juridiske sammenheng. Frister starter å løpe når en klage er ”forkynt”. Men en bruk av ordet som ligger langt fra den dagligdagse oppfatningen av det, som kanskje er mer religiøs. Her vil både Shahid og Generasjon Lydig trenge hjelp. Det er bestemt å kutte ut dette ordet i brevet, det har ingen sentral funksjon her. De har fremhevet sentral informasjon, og de har satt det viktigste først og satt mottakeren inn i situasjonen.Setter mottaker i sentrum, ikke Forliksrådet. Og de forklarer begrepet ”tilsvar” tidlig i brevet.



Hva fungerer, og hva fungerer ikke? 
 

Faguttrykk gjør teksten vanskelig å forstå. Hvis vi skal skrive klart, 
må vi styre unna faguttrykkene. 

Myte 2 
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Pensjonsglippen i Statens pensjonskasse 

 
Oppsatt alderspensjon 

Etter våre opplysninger kan du fra fylte 65 år ha rett til oppsatt alderspensjon 
fra Statens pensjonskasse. Pensjonen blir beregnet etter det antall år du har 
vært medlem i Statens Pensjonskasse.  

Følgende opplysninger må sendes oss innen ...: 

 

Du kan ha rett til oppsatt alderspensjon fra Statens pensjonskasse 

Du har tidligere vært medlem i Statens pensjonskasse. Dermed kan du ha 
opparbeidet deg rett til en fremtidig alderspensjon fra oss. Dette kaller vi for 
oppsatt alderspensjon. Du får dette brevet nå fordi du nærmer deg 65 år 
og selv må fremme et krav for å få denne oppsatte pensjonen utbetalt.  
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Før 
 

Etter 



Hva fungerer, og hva fungerer ikke? 

 «Vi henvender oss ofte til flere mottakere. Vi kan ikke bruke et 
enklere språk når en av mottakerne for eksempel er kommunen 
eller en advokat.» 

 

 

Myte 3 
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Myte 4: 
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Det kan være vanskeligt at tilgodese 
alle, men hvis partene selv kan forstå 
dommen, dens præmisser og ikke 
mindst dens ord og begreber, kan de 
professionelle også forstå den. 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Der bør også vi legge lista.



Klart nok? 

1. Korleis kan vi sikre oss at bodskapen i tekstane våre når fram til 
mottakaren? 

2. Kva fungerer, og kva fungerer ikkje?  

3. Når er språket klart nok? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stort tema, kan bruke mange timer på dette, men skal forsøke å gi dere noen 



Når er språket klart nok? 

Et dokument er skrevet i klarspråk dersom mottakerne 

 finner det de trenger 

 forstår det de finner 

 kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal  

 

30 



Når er språket klart nok? 

 Brukertesting er kostbart. 

 

 

Myte 4 
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Når er språket klart nok? 

Myte 5 
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Takk for seg! 
 

Margrethe Kvarenes 
www.språkrådet.no 

www.klarspråk.no 

 

stat@sprakradet.no 

klarsprak@sprakradet.no 

 
 

 

 

 
34 

http://www.språkrådet.no/�
http://www.klarspråk.no/�
mailto:stat@sprakradet.no�
mailto:stat@sprakradet.no�
mailto:klarsprak@sprakradet.no�

	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Hvem skal ut?
	Lysbildenummer 14
	1	Hvordan kan vi sikre oss at budskapet i 	tekstene når fram?
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lavprosa blir normalprosa
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Myte 1
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23
	Myte 2
	Lysbildenummer 25
	Myte 3
	Lysbildenummer 27
	Myte 4:
	Lysbildenummer 29
	Lysbildenummer 30
	Myte 4
	Lysbildenummer 32
	Myte 5
	Lysbildenummer 34



