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1 Inledning 
 

I december 2019 konstaterades lunginflammationer i Kina som var orsakade av det nya 

coronaviruset, SARS-CoV-2. Sjukdomen som detta virus orsakar heter COVID-19 (corona, 

virus, disease). Enligt World Health Organisation har coronavirus orsakat en pandemi, vilket 

betyder att sjukdomen har spridits överallt på jorden. Viruset sprider sig när en smittad 

människa hostar eller nyser. Symptomen kan vara till exempel feber, hosta, andnöd, muskelvärk 

och illamående. Det fanns varken medicin eller vaccin mot coronavirus före november 2020. 

(Institutet för hälsa och välfärd.) Fortfarande råder det i slutet av år 2021 undantagsförhållanden 

i Finland. Enligt beredskapslag (1552/2011) kan ”en pandemi som till sina verkningar kan 

jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka” förorsaka undantagsförhållandena 

(Statsrådets kansli 2019: 16). 

Pandemin som coronavirus orsakade år 2020 var en ny och utmanande situation för alla. I 

Finland har ekonomin lidit av det, människor har börjat distansjobba och stanna hemma, 

ensamheten har ökat och tyvärr har hundratals människor avlidit på grund av sjukdomen. 

Genom isolering av landskapet Nyland begränsades medborgerliga fri- och rättigheter i april 

2020. Ytterligare har Finland många andra lagar som regeringen ska ta hänsyn till när det gäller 

coronakrisen. 

Enligt Finlands grundlag (731/1999) och språklag (423/2003) har Finland två nationalspråk, 

finska och svenska. Av de 5,5 miljoner medborgare har nästan 300 000 personer svenska som 

modersmål (Statistikcentralen 2020). De tvåspråkiga myndigheterna ska säkra att alla får 

information på sitt modersmål, finska eller svenska, till och med under kristiden. Under 

kristiden kan situationen ändras snabbt och därför är det viktigt att medborgare vet vad som 

händer. Därför ska myndigheterna kommunicera på så sätt att alla förstår situationens allvar 

och de anvisningar som ges.  

För att förankra min studie snarare i nordistiken än i statsvetenskapen analyserar jag åtta 

svenskspråkiga meddelanden som statsrådets kansli har utgivit våren 2020. Jag tar reda på om 

dessa meddelanden är skrivna enligt klarspråksprinciper. Det räcker inte bara att de tvåspråkiga 



myndigheterna överhuvudtaget kommunicerar på två språk utan texterna ska också vara 

begripliga. Det har talats mycket om begreppet tillgänglighet under de senaste åren. 

Tillgängligheten innebär inte bara fysisk tillgänglighet, som ramper för dem som använder 

rullstolar, utan också elektronisk tillgänglighet. Den elektroniska tillgängligheten möjliggör att 

alla får samma information oberoende av om personen använder skärmläsaren eller om hen har 

svårigheter att förstå en skriven text. Med de skrivna texterna spelar klarspråket en viktig roll. 

Studier visar att medborgarna litar på de finländska myndigheterna (Statsrådets kansli 2019: 9) 

och förtroendet för myndigheten till och med växer om texterna är klara och begripliga 

(Sommardahl 2012: 9). 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och disposition 
 

Mitt syfte är att få en helhetsbild av den tvåspråkiga kriskommunikationen genom att skicka e-

post till statsrådets kansli. Syftet är också att studera hur de språkliga rättigheterna genomförs 

under coronatiden i statsrådets kansli, alltså hur tillgängliga texterna är för svenskspråkiga 

medborgare. Jag tar en närmare titt på åtta meddelanden som statsrådets kansli har utgivit från 

16.3.2020 till 15.4.2020. Jag studerar inte alla meddelanden som har utgivits under den 

ovannämnda tidsperioden: jag har avgränsat materialet så att meddelandena handlar om de nya 

anvisningarna som gäller medborgarnas vardagliga liv. I materialet finns det också 

meddelanden som handlar om isolering av landskapet Nyland vilket inte hade skett tidigare. Att 

staten begränsar medborgerliga rättigheter är en sådan situation som att alla ska veta och förstå. 

Därför är det viktigt att undersöka meddelanden från klarspråksperspektiv under denna period. 

En annan orsak till att jag vill studera dessa åtta meddelanden är att resultatet blir trovärdigt 

med flera meddelanden. Jag har valt just statsrådets kansli för undersökning för att statsrådet är 

det högsta beslutsfattande organet i Finlands administration och det ska kommunicera med 

medborgare på två officiella språk. Med statsrådet avses Finlands regering. 

 

För att få en helhetsbild av statsrådets kanslis kriskommunikation är mina forskningsfrågor 

följande: 

1) Hur genomförs svenskspråkig kriskommunikation i statsrådets kansli under coronatiden? 

2) Hur förhåller sig antalet och publicering av svenskspråkiga meddelanden till de finska 

meddelandena? 



För att analysera meddelanden från ett klarspråkligt perspektiv har jag utformat min tredje 

forskningsfråga: 

3) Är de svenska meddelandena skrivna enligt klarspråksprinciper? 

 

Jag använder innehållsanalys som metod för att få svar på den första och den andra 

forskningsfrågan. Jag tematiserar svaren som jag har fått via epost samt iakttagelser som jag 

har gjort gällande antalet översatta meddelanden och under vilken tidsram de har publicerats. 

För att få svar på den tredje forskningsfrågan förankrar jag mina iakttagelser i 

klarspråksprinciper som framkommer i rapporten Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) och 

Klarspråk i kommunen (Sommardahl 2012). Jag tar inte ställning till de visuella elementen utan 

koncentrerar mig på den verbala texten därför att de ovannämnda rapporterna inte ger något 

noggrant verktyg för att analysera fotografier eller bilder. 

Min hypotes är att statsrådet har genomfört sin kommunikation jämlikt på båda språken för att 

den mest inflytelserika organisationen i en rättsstat ska följa lagar och garantera medborgarnas 

rätt till trygghet. Om resultatet är annorlunda är det en bekymmersam iakttagelse.  

Avhandlingens disposition är följande: i kapitel 2 förklarar jag de mest centrala begreppen, 

såsom språklag, myndighetstext, klarspråk och kriskommunikation. I kapitel 3 presenterar jag 

tidigare forskning som liknar min undersökning. I kapitel 4 kommer jag att presentera de 

material som jag har använt i min studie och efter det, i kapitel 5 och 6, presenteras metod och 

material analyseras. Den sammanfattande diskussionen kommer sist, i kapitel 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 Teori 
 

2.1 De språkliga rättigheterna 
 

I detta kapitel förklarar jag de språkliga rättigheter som stiftats i lagen och hurdan betydelse de 

har under undantagsförhållanden. 

Ett flertal lagar, värderingar, principer, anvisningar och regler styr och reglerar 

statsförvaltningens kommunikation. De viktigaste lagarna som styrs statsförvaltningens 

kommunikation med avseende min avhandling är Finlands grundlag (731/1999) och språklag 

(423/2003) men även offentlighetslagen (621/1999), förvaltningslagen (434/2003) och 

diskrimineringslagen (1325/2014) påverkar kommunikationen. Den centrala grundläggande 

rättigheten är vars och ens rätt att få information om myndigheternas offentliga beslut och 

beredning av dem. Myndigheterna är skyldiga att se till att deras anställda kan tillämpa dessa 

principer i sitt arbete. (Statsrådets kansli 2019: 12.) 

Att Finlands två officiella språk är finska och svenska står i Finlands grundlag (731/1999). 

Dessa språk är jämbördiga med varandra. Den offentliga makten ska i sin verksamhet ta hand 

om finsk- och svenskspråkiga befolknings samhälleliga behov. Att väsentlig information som 

gäller individens liv, hälsa och säkerhet ges både på finska och på svenska är en grundläggande 

rättighet. (Inrikesministeriet 2010: 25.) Även enligt 1–3 § i språklagen (423/2003) är Finlands 

nationalspråk finska och svenska. Syftet med språklagen (423/2003) är att ”trygga den i 

grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en att hos domstolar och andra myndigheter 

använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska”. Språklagen (423/2003) garanterar också 

god förvaltning oberoende av språket samt att individens språkliga rättigheter förverkligas utan 

att hen särskilt behöver begära om det. Även den 32 § i språklagen (423/2003) stipulerar att den 

information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet ska ges på båda 

nationalspråken i hela landet: allt behöver inte återges på svenska (Lassus 2017: 103). 

Myndighetstexter på svenska existerar alltså på grund av grundlagen (731/1999) och språklagen 

(423/2003) som stipulerar vilka skyldigheter staten och kommunerna har gentemot invånarna. 

Dessa lagar gäller endast och uttryckligen nationalspråken, finska och svenska. Kraven på 

språkkunskaper i finska och svenska är också lagstiftade när det gäller dem som är offentligt 

anställda. (Lassus 2017a: 102–103.) Det räcker dock inte att myndighetstexter bara är skrivna 

på båda nationalspråken. Förvaltningslagen (434/2003) stipulerar i sitt 9 § att myndigheterna 



skall använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Det finns alltså krav på gott språkbruk. Jag 

återkommer till begreppen klarspråk och myndighetstext senare i avhandlingen.  

 

2.2 Texter 
 

I detta kapitel förklarar jag begreppen text, brukstext och myndighetstext. 

Enligt Bergström och Boréus (2012: 21) studeras tecken och deras användning i semiotiken. 

Fokuset ligger på mänsklig kommunikation. Alla slags meningsbärande teckensystem brukas 

kalla med ordet ”text” i semiotiken: skriftliga texter, bilder och filmer, till exempel. Jag 

använder de här skriftliga texterna som material i min studie fast det dock finns olika slags 

bilder i materialet. Samhällelig utveckling har gjort de visuella elementen alltmer framträdande. 

Dagens myndighetstexter använder ofta visuella resurser för att förklara och symbolisera 

skeenden. Därför undersöker många forskare bilder utöver det lexikala uttrycket. (Ledin & 

Nyström Höög 2017: 82.) I bild 1 och bild 2 ser vi utöver den verbala texten fotograf och bilder 

som ger mer information om rubriker eller illustrerar ärendet i meddelandet. 

 

 

Bild 1. Verbal text och en fotograf. Skärmavbilden är tagen den 18 november 2021. 

 

 

Bild 2. Verbal text och en bild. Skärmavbilden är tagen den 18 november 2021. 

 



Oändliga texter produceras globen runt som resultat av att en eller flera personer vill förmedla 

något till andra, det vill säga att det finns människor som har skapat texter och människor som 

är deras mottagare. Texter måste oftast användas när man vill studera olika fenomen i samhället, 

till exempel makt, regeringar, jämlikhet och ojämlikhet. Bergström och Boréus (2017: 18) 

konstaterar att texter spelar en viktig roll i samhället, till exempel att regeringen fattar beslut 

som formuleras i text och detsamma gäller de förslag som de lägger till parlament. (Bergström 

& Boréus 2012: 17–20.) 

 

2.2.1 Brukstexter 
 

Min studie handlar om brukstexter. Ovan har jag förklarat begreppet text. Vad är en brukstext 

då? Det förklarar jag i det här delkapitlet. 

Vi möter olika brukstexter varje dag: tidningsnyheter, reklamaffischer, bruksanvisningar, 

fackböcker och så vidare, alltså texter med praktiska eller teoretiska syften i motsats till 

estetiska (skönlitteratur och diktning). Brukstexter har andra uppgifter i vårt samhälle än 

konstnärliga texter. (Hellspong 2001: 13.) Vi läser brukstexter för att få uppgifter och insikter 

av olika slag. Tidningar läses för att veta det senaste nytt, ett matrecept för att kunna laga en 

rätt. Det finns alltså ett visst läsmål med olika brukstexter. För att nå läsmålet används olika 

lässtrategier: en lärobok läses på ett annat sätt än en annons. (Hellspong 2001: 85.) 

Hur bra det går att använda en brukstext för ett visst syfte bestämmer dess läsbarhet. 

Läsbarheten beror inte bara på läsmålet utan också läsarens läsvana, intresse och 

ämneskunskaper. När det gäller till exempel lagtext kan texten ha en god läsbarhet för en 

domare men sämre läsbarhet för en lekman. (Hellspong 2001: 85.) Detta har en viktig betydelse 

i min studie: förvaltningsbegrepp och lagtexter är vardagliga för beslutsfattare men situationen 

är annorlunda för flera medborgare. 

Enligt Hellspong (2001: 13) är det viktigt att granska brukstexter därför att de är så vanliga och 

meningsfulla. Studier av dem visar mycket om vår situation och som skrivande och läsande 

varelser. Vi lär oss även om hur språkliga tecken fungerar som redskap för att tänka och handla. 

Praktiska värden spelar också en viktig roll: att läsa är att tolka, att söka meningen hos orden. 

Målet med textgranskning kan kallas hermeneutiskt som betyder konsten att förstå vad vi läser. 

När brukstexter undersöks är syftet ofta att ta reda på hur texten uppfyller sin uppgift och hur 

läsbar den är. 



En text ska vara koherent och kommunikativ. Att texten är koherent betyder att den hålls ihop 

av ett visst ämne och har en röd tråd. En kommunikativ text betyder i sin tur att texten har ett 

budskap att förmedla och om den läses av en person med nödvändiga språkkunskaper får texten 

en betydelse. (Bengström & Boréus 2012: 21.) Även Hellspong (2001: 85) konstaterar att om 

en text är lätt eller svår att läsa beror på vilka krav den ställer på läsaren. Enligt Hellspong beror 

textens svårighetsgrad på dess innehåll såsom ordval och meningsbyggnad men till och med 

dess yttre gestalt, såsom tydligt typsnitt och en överskådlig grafisk form. (Hellspong 2001: 85–

86.)  

 

2.2.2 Myndighetstext och myndighetsspråk i Finland 
 

Det här delkapitlet handlar om myndighetstext och myndighetsspråk i Finland. Jag berättar om 

myndigheters textproduktion, hur mycket som översätts och skrivs direkt och vad som är typiskt 

för de översatta texterna. 

”Myndighetsspråk är det språk som är knutet till vissa bestämda institutioner och praktiker, 

alltså det språk som de anställda vid myndigheten använder i sin tjänsteutövning” (Nyström 

Höög m.fl. 2012:  17). Myndighetsspråk är alltså inte vilket vardagsspråk som helst. Fast 

myndighetsspråket har blivit ledigare med åren kan det ”variera stilistiskt mellan allt från ett 

lagspråksinfluerat ’kanslispråk’ till ledigare allmänspråk”. (Lassus 2017a: 97.) Fast 

myndighetstexter har intimiserats och mer personligt tilltal används ska texterna ändå inge 

förtroende, skribenten får alltså inte använda för ”mjukt” språk (som ”hejsan svejsan”) 

(Nyström Höög m.fl. 2012:  16, 59). Lassus (2017a: 98) skriver att ”myndighetsspråk är 

fackspråk som kräver specialkunskaper inom en specifik domän, särskilt av den som skriver, 

men också av den som läser”. Flera termer och professionella uttryck ingår i myndighetstexter. 

Myndighetens representant ska kunna konkretisera och förenkla ett krävande sakförhållande 

när hen skriver. Skribenten kan dock inte förenkla texten för mycket: medborgarnas rättsskydd 

ska inte riskeras. (Lassus 2017a: 97–99.) 

Det är alltid krävande att ta till sig fackkunskap och fackord. Myndighetstexter kritiseras ofta 

för att vara svårbegripliga eller svårlästa. Ofta skyller läsaren enbart på språket och beaktar 

knappast vilka fackkunskaper som i själva verket krävs av läsaren för att förstå texten. För att 

förstå en text behöver läsaren känna både språket och orden. I ett tvåspråkigt land som Finland 

är situationen komplicerad därför att inte ens en person med goda kunskaper i både 



nationalspråken nödvändigtvis har kunskap med termer inom vissa domäner. Därför kan det 

hända att en tvåspråkig läsare inte förstår en svensk text som handlar till exempel om 

byggnormer för att hen endast kan byggterminologin på finska. När det gäller en enspråkig 

person ska hen läsa en sådan text om och om igen medan en tvåspråkig person kan välja mellan 

två språkversioner. Lassus (2017a: 99) konstaterar att ”utgångspunkten för myndighetstexter 

måste alltid vara att de ska förstås på alla språk som de utges på, utan stöd av en annan 

språkversion.” (Lassus 2017a: 99–100.) 

Fackspråk förmedlas vanligtvis mellan experter. Det kan vara en grupp vetenskapsmän eller det 

kan även kan vara en ungdomsgrupp som spelar ett visst dataspel. Sådana grupper utvecklar en 

speciell jargong: medlemmarna uttrycker sig med olika begrepp som ingår i den verksamhet 

som de håller på med. Det kan vara svårt för personer som inte ingår i gruppen att förstå vad 

gruppen talar eller skriver om. Det krävs en annan typ av kommunikation som ”öppnar upp, 

exemplifierar och använder mer transparenta uttryck” om man vill att en lekman förstår syftet 

med texten eller talet. Då det gäller myndighetsutövning är utgångspunkten lagtext. Därför ska 

skribenten balansera mellan det juridiska språket och det tillgängliga myndighetsspråket. 

Avståndet till den bakomliggande lagstiftningen ökar när myndigheterna strävar efter att göra 

till exempel informationsbroschyrer så läsarvänliga som möjligt. (Lassus 2017a: 100.) 

Endast i vissa kommuner är svenska det majoritetsspråk, till exempel på Åland skrivs texter på 

svenska, men alla andra myndighetstexter kan antas vara översättningar. I Finland möter 

svenskspråkiga personer sannolikt ännu fler översättningar dagligen och översättningar finns 

överallt. Det är sällan en modersmålstalare som har skapat alla språkversioner. Vi använder 

ungefär en tredjedel av den tid som vi lägger ner på att läsa texter till översättningar. När vi 

tittar på matförpackningar, manualer till tekniska apparater eller mobiltelefonen ser vi 

översättningar. Även undertexter, skönlitteratur, tidskrifter och facklitteratur översätts. Det är 

möjligt att vi inte ens reagerar på översättningar länge för att vi har blivit så vana vid dem. 

(Lassus 2017b: 110–111.).   

Finländska samhället fungerar på majoritetsspråket, därför är offentliga texter vanligen 

översättningar. Svenskan som produceras i Finland kan vara allt från korrekt finlandssvenska 

till översättningsspråk vilket flera läsarna kan märka. Personer som är tvåspråkiga och kan 

finska, väljer ofta att läsa myndighetsinformation och kommunala texter på finska. Ofta läser 

de först på svenska men bestämmer sig sedan att läsa den finska versionen. De motiverar detta 

val genom att översatta texter på svenska ofta är svåra att förstå medan källtexterna är 

lättförståeliga. Valet beror även på att tvåspråkiga människor vill vara säkra på att ”all viktig 



information ingår och att den är uppdaterad och pålitlig”. Problem med förståelsen kan bero till 

och med på att personen inte känner till den rätta terminologin på svenska. (Lassus 2017b: 111.) 

Översättaren kan vara en utbildad, professionell facktextöversättare men ibland möter vi texter 

som är skrivna av amatöröversättare. Amatöröversättaren är en person som möjligen har fått en 

ny arbetsuppgift av chefen därför att hen nu bara kan målspråket. Jannika Lassus genomförde 

en enkätundersökning år 2012. Målgruppen i hennes studie var översättare från finska till 

svenska. De flesta informanterna som svarade på hennes enkät hade studerat målspråket men 

mindre än hälften hade haft målspråket som huvudämne i sin examen. Studien visar att det finns 

många vägar till att börja arbeta som översättare: några informanter hade bytt bana och andra 

sysslade med frilansöversättning vid sidan av sitt dagarbete. Bara 73 procent av informanterna 

uppgav att de hade översättare eller translator som yrkestitel men resten hade en annan 

yrkesbenämning, som universitetslektor, biolog, it-konsult och ingenjör. Det som framgår av 

Lassus artikel är även att det finns ofrivilliga översättare: finlandssvenskar får ofta 

översättningsuppdrag i sitt arbete trots att de inte är utbildade översättare och har andra 

arbetsuppgifter att utföra. (Lassus 2017b: 110–116.) Översättning är inte bara att kolla 

ordböcker och sen lägga ord efter varandra. Översättarna arbetar med en process som ”i sin 

enklaste form innebär genomläsning, översättning och bearbetning” (Lassus 2017b: 121). 

Idealfallet vore att en text skulle skrivas direkt på svenska, att informationsavdelningen skulle 

fungera på två språk parallellt. Detta är dock svårt att förverkliga därför att det ofta finns färre 

svenskspråkiga informatörer än finskspråkiga. Därför översätts texterna oftast efterhand. 

(Lassus 2017b: 117.) 

Vad kunde göras för att förbättra åtminstone de översätta texterna i Finland? Dålig kvalitet kan 

bero till exempel på tidsbrist eller brister på rutinerna för textproduktion. Dessa aspekter kan 

leda till att personer med bristfälliga kunskaper i språken gör ändringar i texten och i det värsta 

fallet får översättaren aldrig se texten på nytt. Uppdragsgivaren med sin ”obefintlig[a] 

responskultur” påverkar också översättarna och då kan det hända att översättarna inte utvecklar 

sin yrkeskunskap. På vägen mot bättre översättningar är det viktigt att varje uppdragsgivare blir 

medveten om den krävande processen som översättningen är och att översättarna är 

språkexperter men de kan inte skriva texter inom ett visst fackområde utan träning. Fortbildning 

kunde däremot ges: hur skriver man informerande och instruerande texter och hurdan är 

organisationens kärnverksamhet. Översättare kunde skriva innehåll på svenska snarare än 

översätta texter som redan finns. Översättare kunde även samarbeta med informatörer eller en 

person kunde vara båda. Att ge friare händer till översättare när det gäller att forma och 



formulera brev, broschyrer och webbsidor som går ut till kunder och klienter kunde vara en bra 

idé. Det är dock inte möjligt att fritt översätta texterna som kräver juridisk exakthet, alltså 

författningsöversättningar. Lassus (2017b: 134) påminner också att det är viktigt att hålla i 

minnet svenskan i Sverige. Läsarnas språk och till och med språkkänsla förändras om texterna 

börjar likna något annat än svenska. (Lassus 2017b: 133–134.) 

I Lassus enkät tillfrågades översättarna vad de anser om källtexternas kvalitet. Uppfattningarna 

varierade lite. Särskilt de som översatte myndighetstexter ansåg att källtexterna ofta var 

språkligt dåliga. Nästan 40 procent av de anställda inom den offentliga sektorn ansåg att den 

översätta texten blev bättre än källtexten. (Lassus 2017b: 120.) Om källtexten redan är skriven 

enligt klarspråkskriterierna är det lättare för översättaren också att skriva en fungerande text. 

Att översättningar blir begripliga beror på översättarens kunskaper men även klarspråket spelar 

en viktig roll. Nästa avsnitt handlar närmare om begreppet klarspråk. 

 

2.3 Klarspråk 
 

Detta kapitel handlar om begreppet klarspråk och de klarspråksprinciper som skribenten ska ta 

hänsyn till när hen skriver. 

Klarspråk kan enligt riktlinjerna vara allt från att lägga till en innehållsförteckning eller 

förklaring av en nödvändig fackterm, att stryka irrelevant text, ersätta ett passivt verb eller byta 

ut prepositionen mot en kortare preposition. Klarspråksarbetet är i första hand riktat till 

myndighetsspråk därför att dess syfte är att underlätta kommunikation mellan myndigheter och 

medborgare. (Nyström Höög m.fl. 2012: 17–18.) Klarspråk handlar om demokrati för att ”alla 

ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna” 

(Sommardahl 2012: 7). Ibland talar man till och med om språkvård men detta uttryck brukar 

föra tankarna till ett korrekt språk: böjning, stavning, med mera. (Hedlund 2006: 7.) 

Myndigheterna utger många olika typer av texter: rapporter, beslutsunderlag, brev och så 

vidare. Fast det finns olika genrer, alltså att texterna ser olika ut och de har olika syften, ska 

skribenten ändå följa klarspråksprinciper. Klarspråk kan anpassas till alla typer av texter och 

det bästa resultatet nås när texten är mottagaranpassad. (Sommardahl 2012: 7–8.) 

”Grundprincipen för klarspråk är att texten skrivs med utgångpunkten i läsarens värld och ur 

läsarens perspektiv snarare än ur expertens eller myndighetens”, alltså texter som är bättre ur 

mottagarens synvinkel eftersträvas (Lassus 2017a: 100–101). Ytterligare betonar Ehrenberg-



Sundin m.fl. (2014: 20), Nyström-Höög (2010: 85) och Sommardahl (2012: 7) mottagarens roll 

i skrivprocessen: skribenten ska tänka igenom hur insatta läsarna är i ämnet, hurdana 

förväntningar och läsmål läsaren har och hur innehållet, form och språk anpassas så att läsaren 

förstår texten just på så sätt som avsändaren vill att den ska bli förstådd. Enligt Hedlund (2006: 

7), ska skribenten fråga sig själv för att på det bästa möjliga sätt anpassa sin text till mottagaren: 

”Vad är syftet med texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten? Vilka 

förkunskaper har läsaren i ämnet? Vad vet jag om läsarens språkliga kompetens?” Med ett rätt 

perspektiv blir det lättare även för skribenten därför att då vet hen vilken information läsaren 

behöver och i vilken ordningsföljd innehållet ska presenteras så att det viktigaste framhävs på 

bästa möjliga sätt. (Hedlund 2006: 7.) 

Den andra klarspråksprincipen är att vägleda läsaren med innehållsförteckning, rubriker, 

metatext, styckeindelning och sambandsord. Alla dessa underlättar läsningen. 

Styckeindelningar, stycken och meningar ska vara logiska för att föra tanken framåt. Sambandet 

blir tydligt med hjälp av sambandsord som ”trots allt”, ”eftersom” och ”därför att”. Det 

viktigaste ska skrivas först: skribenten bör börja med den information som är viktigast för 

läsaren. Då kan även läsarens intresse fångas och myndighetens budskap går fram. (Hedlund 

2006: 7–8.) 

När klarspråk skrivs ska allt skrivas kort (Hedlund 2006: 8). Sommardahl (2012: 8) 

rekommenderar att tänka vad som ska ingå i texten och vad som är överflödigt ur läsarens 

synvinkel. Att skribenten bara skriver det som läsaren behöver veta ökar chansen att texten blir 

läst och förstådd. Om ämnet är brett lönar det sig även att inleda längre texter med en 

sammanfattning. Då kan läsaren snabbt avgöra vad texten handlar om. Sammanfattningen kan 

fungera som introduktion för ämnet. (Hedlund 2006: 8.) 

Myndighetstexter kritiseras ofta för att vara svårbegripliga eller svårlästa (Lassus 2017a: 99). 

Detta beror på ålderdomliga och svårbegripliga ord som borde undvikas enligt 

klarspråksprinciperna. Många ålderdomliga ord lever kvar i myndighetstexterna, till exempel 

”erhålla” i stället för ”få” och ”erlägga” i stället för ”betala”. Sådana ord gör texten stel och 

kanslispråklig. Ibland kan det finnas svåra ord i form av termer och fackspråk i texten. Svåra 

men nödvändiga termer ska alltid förklaras när de används i texten för första gången.  Det är 

även viktigt att använda aktivt språk. Om skribenten använder passiva uttryck blir det distans 

mellan läsare och författare därför att då är det svårt att veta vem som gör något. En aktiv 

mening i sin tur innehåller ett subjekt som gör något. (Hedlund 2006: 8.) 



Det är inte bara frågan om språket. Den sista klarspråksprincipen handlar om textens utseende 

som påverkar också läsbarheten. Den grafiska formen kan antingen underlätta eller försvåra 

läsningen (Sommardahl 2012: 8). Raderna i en text ska inte vara för långa därför att då blir det 

svårt för ögat att hitta nästa rad och läsningen blir tröttsam. En rekommendation är cirka 13 

centimeter. I brev och rapporter ska högerkanten gärna vara lite ojämn för det ger variation i 

texten vilket underlättar läsningen. Radavstånd och valet av teckensnitt och teckenstorlek är 

också sådana aspekter som påverkar läsbarheten. (Hedlund 2006: 8.) 

Det finns olika argument som talar för att arbeta med klarspråk. Som jag redan har lite kommit 

in i är att klarspråk är bra för demokratin. Språket får inte vara ett hinder för medborgare varken 

att delta i samhällslivet eller att förstå beslut. Språket som är klart och begripligt är nödvändigt 

för att dialogen mellan medborgare och beslutsfattare ska fungera. Att få begriplig information 

är också lagstiftat. Om medborgaren inte förstår en text skapar det lätt misstro medan med ett 

klart språk skapar myndigheten förtroende för sig själv. (Hedlund 2006: 9.)  

Klarspråk har en grundläggande betydelse i min avhandling. Statsrådets kansli är en 

demokratisk organisation där texterna spelar en central roll i kommunikationen. Skrivna texter 

om coronaviruset ska läsas av många olika personer. Under kristiden lönar det sig att skriva 

korta texter därför att det sparar lästid. Begripliga texter minskar även risken för missförstånd. 

Genom begripliga texter vinner myndigheten alltså tid för att den inte behöver svara på 

tilläggsfrågor eller komplettera beslutsunderlag på grund av en krånglig text. (Hedlund 2006: 

10.) Min avhandling handlar ju om översatta myndighetstexter. Att redan källtexter är skrivna 

enligt klarspråksprinciper ger en bättre översättning. Eventuella fel, krångligheter eller 

tolkningsmöjligheter i källtexten följer lätt med till målspråket. De kan till och med förvärras i 

det värsta fall. Ofta är översättare duktiga på att gissa vad skribenten vill ha sagt men under en 

kristid finns det möjligen inte tid att ställa frågor. (Malmgård 2020.) 

 

2.3.1 Lättläst 
 

I detta delkapitel förklarar jag skillnaden mellan klarspråk och lättläst. 

Jag vill betona att klarspråk och lättläst är inga synonymer. Klarspråk förväxlas ibland med 

begreppet lättläst. Det finns dock tydliga skillnader mellan dessa texttyper. En klarspråklig text 

”utgår från att läsaren inte har problem med att förstå en skriven text”. (Sommardahl 2012: 10.) 

Många personer har det svårt att läsa dessa så kallade vanliga klarspråkliga texter. Gruppen är 



dock inte homogen och orsaken till lässvårigheter kan vara olika funktionsnedsättningar, 

bristande språkkunskaper eller en låg läsovana. (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2014: 22–23.) 

Sommardahl tillägger personer med dyslexi till listan. Dessa läsare behöver ännu enklare och 

mer välstrukturerade texter än texter som är skrivna enligt klarspråksprinciper. (Sommardahl 

2012: 10.) För lättlästa texter gäller det att skriva korta ord och meningar, undvika passiv och 

bildspråk. Lättlästa texter ska alltså fylla samma krav som klarspråk och ännu litet mer. 

(Ehrenberg-Sundin m.fl. 2014: 22–23.)  

 

2.4 Skillnader i myndighetsspråk mellan Finland och Sverige 

  

I detta kapitel presenteras skillnader mellan finskt och svenskt myndighetspråk. 

Det svenska myndighetsspråket i Finland är, trots flera likheter, inte helt som 

myndighetsspråket i Sverige. I Sverige skrivs myndighetstexterna direkt på svenska medan 

största delen av de svenska myndighetstexterna i Finland är däremot inte originaltexter utan 

översättningar av finska original. De finlandssvenska myndighetstexterna lever sida vid sida 

med de ursprungliga finskspråkiga myndighetstexterna. Myndighetstexterna som är skrivna på 

svenska bär ofta spår av att vara översatta därför att myndigheter, kommuner och 

offentligrättsliga institutioner i Finland har fast anställda översättare. (Lassus 2017a: 97.) 

I Sverige syftas till att klyftan mellan medborgare och myndighet inte är för stor. Både lagtext 

och allmän samhällsinformation ska vara tillgänglig och begriplig för medborgarna och de nås 

bäst med hjälp av klarspråk. Dessa är grundläggande faktorer för demokratin och den 

samhälleliga delaktigheten. I Finland har utvecklingen inte varit densamma. Först 2014 kom 

handlingsprogrammet för ett klart myndighetsspråk till vilket är orsaken till att de finska 

myndighetstexterna inte har ”utgått från samma tankar om tillgänglighet och 

mottagaranpassning som myndighetstexterna i Sverige.” (Lassus 2017a: 104–105.) 

Enligt Lassus (2017a: 100) har arbetet med klarspråk i Sverige en lång tradition. Redan år 1967 

gav Statsrådsberedning de första riktlinjerna för språket i lagar och andra författningar ut. Efter 

detta har ett flertal publikationer gällande språk och språkvård utgivits av olika myndigheter. 

(Hedlund 2006: 28.) Även på anglosaxiska håll och inom EU eftersträvas klarspråksidealet. 

Inom EU talas om användning av plain language eller fight the fog (Lassus 2017a: 100). 



I Sverige tränger servicementaliteten in i myndighetsutövning från företagsvärlden och även 

myndigheterna satsar mycket på information och kommunikation. Det finns även tydliga krav 

på tillgänglighet och transparens samt större resurser inom den svenska offentliga sektorn. 

(Lassus 2017a: 104–105.) Eveliina Tolvanen (2016) gör en iakttagelse att i Finland framhävs 

myndighetens auktoritet tydligt i myndighetstexter med olika lexikaliskt-grammatiska medel, 

medan i Sverige är auktoriteten utraderad. Texter som publiceras i Finland skapar också oftare 

en passiv mottagarroll för läsaren. 

 

2.5 Kriskommunikation 
 

I detta kapitel definierar jag begreppen kris och kriskommunikation. 

Det finns inget enkelt sätt att definiera begreppet kris. Enligt Coombs (2012: 18–19) är krisen 

en dramatisk händelse med nyhetsvärde som avviker från normala rutiner och påverkar både 

privata och offentliga organisationer negativt. Dessa effekter påverkar de anställda, egendom, 

ekonomi eller rykte. Krisen och dess effekter kan vara så stora att den till och med hotar 

organisationens existens. Karhu och Henriksson (2017: 23) konstaterar att i krisen är 

människors hälsa och säkerhet i fara. Cornelissen (2014: 212) skriver i sin tur att en kris är en 

sådan händelse som kräver att organisationen genast reagerar på den. Även Cornelissen tar 

hänsyn till den potentiella faran, såsom en storolycka, men påminner också att en 

grundläggande faktor som har med krisen att göra är mediauppmärksamhet. 

Enligt Coombs (2012: 19) betyder kris inte samma sak som en liten olycka medan Karhu och 

Henriksson (2017: 23–26) konstaterar att utöver händelser som hotar hälsan och säkerheten kan 

en kris även vara bara otur. Ibland ligger orsaken till krisen inte ens i organisationen själv utan 

en naturkatastrof kan orsaka den. Sådana katastrofer är till exempel vulkanutbrottet på Island 

2010 och tsunamin i Indiska oceanen 2004. Dessa kriser var inte skapade av människan men de 

tvingade olika myndigheter att kommunicera. 

Att undvika kriser kan ses som ett arbete för att undvika negativ medieuppmärksamhet. Kriser 

drabbar alla typer av organisationer och nyckelpersoner: de drabbar inte bara aktiebolag utan 

också offentliga aktörer som kommuner. Det är inte heller ovanligt att en ideell organisation 

befinner sig i kris, till exempel på grund av missbruk av donationer eller handlingar som strider 

mot organisationens värderingar. Coombs konstaterar att kriskommunikation är retoriskt 

krävande och hur organisationen löser krisen beror på kommunikation före, under och efter 



krisen. Coombs pekar också att politik ofta är ett benäget område för kriser, oavsett om det är 

att utarbeta en lag eller en sexskandal. (Coombs 2012: 1–3.) 

Coombs tror dock att krisen till och med kan ha en positiv inverkan på organisationens 

verksamhet och rykte, eftersom krisen kan ses som en möjlighet att växa. Kriskommunikation 

är också en strategisk verksamhet, alltså krishantering. Kriskommunikation ska planeras 

noggrant och i förväg, med hjälp av möjliga scenarier, så att det är tydligt för alla hur man ska 

agera vid en kris. Coombs skriver att kommunikationsexperter naturligtvis är nyckelspelare i 

kriskommunikation. Kriskommunikation är enligt honom insamling, redigering och beredning 

av information. Aktioner före krisen heter pre-crisis communication, då samlas information om 

risker och störningssituationer övas inom organisationen. Kommunikationen efter krisen, post-

crisis communication, fokuserar på att kommunicera till intressentgrupper om de potentiella 

förändringar som krisen har orsakat. (Coombs 2012: 18–19.) Cornelissen (2014: 216) påminner 

om att under post-crisis communication är det också viktigt att kommunicera hur organisationen 

avser att undvika liknande händelser i framtiden. Karhu och Henriksson (2017: 7) har listat 

egenskaper som förbättrar kriskommunikation och därmed potentiellt hjälper en organisation 

att behålla sitt ansikte: dessa egenskaper inkluderar snabbhet, öppenhet, ärlighet, 

ansvarstagande och mänsklighet. 

I Finland har statsrådets kansli utgivit en anvisning om intensifierad kommunikation inom 

statsförvaltningen. Tillförlitlighet och förtroende är utgångspunkten för all kommunikation. 

Andra värderingar som styr myndigheternas kommunikation är öppenhet, tillförlitlighet, 

objektivitet, begriplighet, interaktion och serviceinriktning. Under kristiden sköts 

kommunikationen i huvudsak med samma metoder som under normaltiden men på ett 

intensifierat sätt. Myndigheterna ska vara beredda att snabbt och smidigt ta i bruk olika 

kommunikationskanaler i sin kommunikation. Kommunikationen ska vara konsekvent och 

”avkall på tillförlitligheten får inte göras för att få ut kommunikationen snabbare”. (Statsrådets 

kansli 2019: 9–24.) 

Fast en tillförlitlig kommunikation är utgångspunkten för all kommunikation ska 

kommunikationen vara även snabb och rättidig under kristiden. Med hjälp av tillförlitlig och 

sanningsenlig kommunikation i rätt tid informeras medborgarna om att myndigheterna hanterar 

situationen. En annan orsak till en snabb kommunikation är också att genom den kan ytterliga 

skador förhindras (Statsrådets kansli 2019: 17–24.) 

 



3 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar jag tidigare studier inom samma fält som jag nu undersöker. 

Myndighetstexter, myndighetskommunikation och kriskommunikation har undersökts från 

flera perspektiv.  

I sin avhandling pro gradu undersöker Caroline Elgert (2020) klarspråk i broschyren 

Välkommen till skolan (2020) som är utgiven av Esbo stad. Elgert tar hänsyn till både text och 

kontext för att få en djupare bild av den bakomliggande skrivprocessen och verksamheten som 

påverkar klarspråkets genomförande. Elgerts syfte är att studera hur redigeringen av en 

broschyr går till vid svenska bildningstjänster i Esbo stad. Fokuset ligger på ändringar och 

motiveringar, den bakomliggande processen och verksamheten i koppling till genomförande av 

klarspråket. Teoretisk bakgrund till Elgerts studie ligger i artiklar och avhandlingar som handlar 

om myndighetsspråk och klarspråk. Även i Elgerts studie ligger språkpolitik i centrum med 

tanke på realiserad tillämpning av klarspråksprojekt. Hon genomför en intervju med 

broschyrens två redigerare och en klarspråksanalys, som främst utgår från klarspråksprinciper 

i Sommardahl (2012), på broschyren. Med intervjun får hon en mer helhetsmässig bild av 

processen samt konkreta detaljer och exempel kopplade till materialet. De intervjuade 

understryker läsarens roll när det gäller arbetet med broschyren: dock hade de inte tänkt 

klarspråket på ett aktivt sätt. Trots detta är Elgerts resultat att broschyren till en stor del följer 

klarspråksprinciperna och verksamheten vid svenska bildningstjänster i Esbo verkar i relativt 

stor grad ge möjligheter för klarspråk i broschyren. 

Katja Wallenius (2012) granskar finskspråkiga webbsidor hos kommunerna i 

förvaltningsområdet i Sverige. Hon tar hänsyn till klarspråksprinciperna och betonar att 

myndigheterna är skyldiga att erbjuda språkligt kvalitativa texter på finska. Hon skriver att alla 

kommuner i förvaltningsområdet inte fyller detta krav utan det finns texter på webbsidorna hos 

flera kommuner som är innehållsmässigt begränsade och språkligt otillräckliga. Hon 

konstaterar att bristfälligt och felaktigt språk kan leda till svårigheter att begripa innehållet och 

till och med till sakfel. Ett dåligt språk kan inte ge en pålitlig bild av de tjänster kommunen 

erbjuder: i artikeln skriver Wallenius att ett av de största problemområdena i de undersökta 

texterna är att de är talspråkliga. Wallenius har gjort en iakttagelse att finskspråkiga personer 

hellre söker information på den svenskspråkiga sidan om de känner att informationen på finska 

är bristfällig. Samma iakttagelse har Lassus (2017b: 111) gjort när det gäller myndighetstexter 

i Finland. De svenskspråkiga personer som kan finska läser först på svenska men bestämmer 



sig sedan att läsa den finska versionen. De motiverar detta val genom att översatta texter på 

svenska ofta är svåra att förstå medan källtexterna är lättförståeliga. 

Eveliina Tolvanen (2016) studerar pensionstexter på svenska och på finska i Finland och i 

Sverige från ett systemisk-funktionellt perspektiv i sin doktorsavhandling. Dessa pensionstexter 

är utgivna av Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland och Pensionsmyndigheten i Sverige. Syftet 

med Tolvanens doktorsavhandling är att ta reda på hurdana likheter och skillnader det finns 

mellan texter och hur de kan förklaras. Hon tar även hänsyn till några icke-språkliga drag, som 

textens längd och grafiska utseende. Resultaten visar att texterna som är utgivna i Finland och 

i Sverige representerar likartade register som är knutna till två olika kulturkontexter. Finska och 

svenska har en olik offentlig ställning i dessa två länder vilket påverkar deras icke-språkliga 

drag. De finska och finlandssvenska texterna är i stort sett identiska till omfattning och innehåll 

medan de svenska texterna är mycket omfattande och de sverigefinska texterna är ganska korta. 

Både de finlandssvenska och sverigefinska texter är översättningar. Det finns också olika 

språkliga skillnader mellan texterna. I de texter som publiceras i Finland framhävs 

myndighetens auktoritet tydligt med olika lexikaliskt-grammatiska medel, men i de texter som 

publiceras i Sverige är den utraderad. Texter som publiceras i Finland skapar också oftare en 

passiv mottagarroll för läsaren. Resultaten stöder uppfattningen att myndighetsspråk är mer 

informellt formaliserat i Sverige än i Finland. Även de finska och finlandssvenska texterna har 

delvis gått mot ett mer informellt språk, vilket framgår genom att läsaren konsekvent tilltalas i 

andraperson. 

Rauna Nerelli (2019) kartlägger statliga tvåspråkiga myndigheters inställningar till och praxis 

kring kommunikation på svenska i kris- och störningssituationer. Hennes resultat visar att de 

anställda i statsförvaltningen inte har tillräckliga språkkunskaper för att genomföra en snabb 

svenskspråkig kriskommunikation. Den svenskspråkiga kriskommunikationen blir långsam 

därför att de anställda anlitar översättare. De flesta organisationer har inte berett sig för 

svenskspråkig kriskommunikation. Informatörer har en positiv inställning till svenskan men de 

förstår inte hurdan betydelse svenskan har när det gäller tryggheten. 

 

 

 

 



4 Material 
 

I detta kapitel presenterar jag material som jag använder. 

Materialet består av e-postfrågor och e-postsvar. Jag skickade e-post till statsrådets kansli den 

19.10.2020 och ställde frågor till dem. Dessa frågor handlar till exempel om hurdan process 

den tvåspråkiga kriskommunikationen är och om alla svenskspråkiga meddelanden är 

översättningar. Jag fick svar på mina frågor den 23.12.2020. Jag presenterar dessa frågor och 

svar närmare i kapitel 6.1. 

Mitt material består även av åtta meddelanden som statsrådets kansli har utgivit under 

fyraveckorsperiod, från 16.3.2020 till 15.4.2020, på webben. Dessa meddelanden är tillgängliga 

till alla under adress https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-

coronaviruset/aktualitetsmaterial/regeringens-pressmeddelanden (hämtad den 22 november 

2021). Meddelandena finns även som bilaga i slutet av avhandlingen. 

Jag studerar inte alla meddelanden som har utgivits under den ovannämnda tidsperioden: jag 

har avgränsat materialet så att meddelandena handlar om de nya anvisningarna som gäller 

medborgarnas vardagliga liv. I kvalitativ forskning är materialet praktiskt taget oändligt och 

därför är det viktigt att begränsa materialet noggrant (Eskola & Suoranta 1998: 65). Jag tar inte 

ställning till de visuella elementen utan koncentrerar mig på den verbala texten därför att 

rapporterna Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) och Klarspråk i kommunen (Sommardahl 

2012) inte ger något verktyg för att analysera fotografier och bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/aktualitetsmaterial/regeringens-pressmeddelanden
https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/aktualitetsmaterial/regeringens-pressmeddelanden


5 Metod 
 

Jag använder innehållsanalys som metod. Jag tematiserar svaren som jag har fått via epost samt 

iakttagelser som jag har gjort gällande avtalet översatta meddelanden och under vilken tidsram 

de har publicerats. Genom detta får jag svar på min första och andra forskningsfråga. För att få 

svar på min forskningsfråga nummer 3 använder jag rapporterna Klarspråk lönar sig (Hedlund 

2006) och Klarspråk i kommunen (Sommardahl 2012) som metodologisk utgångspunkt 

eftersom det inte finns någon färdig metod för klarspråksanalys.   

 

5.1 Innehållsanalys 
 

Innehållsanalys är ett diffust begrepp som under åren har förvandlats till en term med en specifik 

innebörd. Humanister, samhällsvetare och beteendevetare är alla i någon mån 

innehållsanalytiker ur ett allmänt forskningsperspektiv. Symboliskt beteende, som politiska tal, 

olika typer av argument eller associationer, är föremål för observation, analys och förklaring 

och i dem ingår det ett element av innehållsanalys. Typiskt material för innehållsanalytiska 

ändamål varierar betydligt: till exempel tidningsartiklar, inspelade material från TV och radio, 

diskussionsprotokoll och schlagertexter kan undersökas. (Bryder 1985: 39.) 

Innehållsanalys är en metod som kan användas för alla slags kvalitativ forskning (Tuomi m.fl. 

2009: 93). En kvalitativ studie kan grovt och enkelt ses som en beskrivning av icke-numeriska 

resultat men kvantitativa, alltså numeriska, metoder kan också tillämpas på sådan data. (Eskola 

& Suoranta 1998: 13). Innehållsanalys kan betraktas inte bara som en enda metod, utan också 

som en lös teoretisk referensram som kan kopplas till olika analyshelheter. Den kan således 

användas för att utföra ett brett spektrum av forskning. Det kan också sägas att de flesta metoder 

för kvalitativ forskningsanalys under olika namn i princip är baserade på ett eller annat sätt på 

innehållsanalys, om med innehållsanalys avses en analys av skrivet, hört eller sett innehåll. Ur 

denna synvinkel kan innehållsanalys inte betraktas bara som en analysmetod för kvalitativ 

forskning. (Tuomi m.fl. 2009: 93.) 

En grundläggande egenskap hos innehållsanalysen är att de resultat som framkommer ska vara 

reproducerbara: att man kan göra om analysen med samma metodiska förutsättningar och 

komma fram till samma resultat. Innehållsanalys är en empirisk forskningsmetod som syftar till 



att beskriva, förklara och kanske till och med förutsäga olika slags kommunikationsrelationer 

och kommunikationsinnehåll. (Bryder 1985: 99.) 

 

5.2 Tematisering 
 

När forskarna för första gången närmar sig till materialet gör de det ofta genom tematisering. 

Teman som belyser forskningsproblematiken kan lyftas fram från materialet. Detta möjliggör 

att jämföra förekomsten av vissa teman i materialet. De centrala temana och ämnena kan 

plockas ur materialet och olika problemställningar kan presenteras. För att lyckas med 

tematisering behövs det interaktion mellan teorin och empirin, vilka går omlott varandra. 

Tematisering är ett rekommenderat sätt att analysera material för att lösa ett praktiskt problem. 

Med hjälp av tematisering kan en samling olika resultat framställas. (Eskola & Suoranta 1998: 

174–179.) 

 

5.3 Klarspråksanalys 
 

Med den tredje forskningsfråga vill jag ta reda på om meddelanden som jag har valt att 

analysera följer klarspråksprinciper. Jag förankrar mina iakttagelser i klarspråksprinciper som 

framkommer i rapporten Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) och Klarspråk i kommunen 

(Sommardahl 2012) eftersom det inte finns någon färdig metod för klarspråksanalys. Jag har 

utarbetat anvisningar som Hedlund (2006) och Sommardahl (2012) utger och utför analysen 

med hjälp av tabellen nedan. 

 

Syftet med texten Vem ska läsa texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst 

texten? 

Texten som helhet Finns det innehållsförteckning, underrubriker eller annan metatext 

som vägleder läsaren och underlättar läsningen? Finns det en 

sammanfattning? Är det viktigaste skriven först? 

Meningsnivå Finns det sambandsord? Varierar längden på meningar? Använder 

skribenten aktivt eller passivt språk? 

Ordnivå Finns det ålderdomliga ord eller fackord? Förklaras fackord? 

Textens utseende Hurdan är radavståndet, valet av teckensnitt och teckenstorlek? 

Tabell 1. Klarspråksanalys, utgående från Hedlund (2006) och Sommardahl (2012). 



 

6 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar jag mina iakttagelser och resultat. Kapitlet är delat i tre delkapitel: 6.1 

handlar om den första forskningsfrågan, 6.2 den andra och 6.3 den tredje. 

 

6.1 Hur genomförs svenskspråkig kriskommunikation i statsrådets kansli under 

coronatiden? 
 

För att få svar på min första forskningsfråga skickade jag epost till statsrådets kansli på hösten 

2020. Jag ställde två frågor: 

 

”Haluaisin kysyä, millainen prosessi kaksikielinen kriisiviestintä on 

valtioneuvostossa? Käännetäänkö kaikki suomenkieliset tiedotteet ruotsiksi, vai 

kirjoitetaanko tiedotteet rinnakkain äidinkielisten henkilöiden toimesta?” 

”Jag skulle vilja veta hurdan process den tvåspråkiga kriskommunikationen är i 

statsrådet? Blir alla finskspråkiga meddelanden översatta på svenska? Eller skrivs 

finsk- och svenskspråkiga meddelanden parallellt av modersmålstalare?” 

Exempel 1. Mina frågor på finska till statsrådets kansli. Svensk översättning av mig. 

 

Statsrådets kanslis svar: 

 

”-- Suurin osa viestinnästämme kirjoitetaan alkuun suomeksi ja käännetään sen 

jälkeen ruotsiksi. Tiedotteen hyväksynnän jälkeen tiedotteesta tilataan käännökset 

ruotsiksi ja asian tärkeyden kannalta mahdollisesti englanniksi tai jollakin muulla 

kielellä. -- Valitettavasti poikkeuksellinen vuosi on tuonut mukanaan myös 

ennätysmäärän käännöstilauksia, jonka seurauksena kääntäjät ovat joutuneet 

rajaamaan käännettäviä materiaaleja. Tällä hetkellä käännöstoimintaa joudutaan 

rajaamaan turvataksemme kielilain edellyttämän oleellisen tiedon antamisen 

molemmilla kansalliskielillä. Emme käännätä tiedotus- ja muissa tilaisuuksissa 



pidettäviä PowerPoint-esityksiä , blogeja ja artikkeleita ja verkossa jälkikäteen 

julkaistavia puheita. Myös käännöstoiminnan ulkoistusta on lisätty.” 

 

”De flesta av våra texter skrivs först på finska och översatts den till svenska. Efter 

att meddelandet har blivit godkänt beställs översättningen på svenska. Om ärendet 

är viktigt beställs översättningen också på engelska och möjligen på något annat 

språk. -- Tyvärr har detta exceptionella år givit ett rekordantal 

översättningsbeställningar och på grund av detta har översättare varit tvungna att 

avgränsa materialet som de översätter. För tillfället är vi tvungna att begränsa 

översättningsverksamheten för att trygga att den väsentliga informationen ges på 

båda inhemska språken, vilket förutsätts av språklagen. Vi beställer inte 

översättningar för Powerpoint-presentationer, bloggs eller artiklar som presenteras 

på informationsmöten eller tal som ges ut i efterhand på webben. Externaliseringen 

av översättningar har ökat.” 

 

Exempel 2. Svar från statsrådets kansli via epost på finska. Svensk översättning av mig. 

 

Det som framkommer redan av Lassus (2017a: 97) artikel är att de finlandssvenska 

myndighetstexterna ”lever sida vid sida med de originella finskspråkiga myndighetstexterna”. 

Lassus konstaterar även att myndighetstexterna ofta inte är originaltexter utan översättningar 

av det finska originalet. I exempel 2 kan också märkas att den anställda talar om språklag och 

dess tillämpning: väsentlig information som gäller individens liv, hälsa och säkerhet ska ges 

både på finska och på svenska (Inrikesministeriet 2010: 25). 

I exempel 2 nämner den anställda även att antalet översättningar har ökat betydligt under de 

exceptionella tiderna. Hufvudstadsbladet skrev en artikel om detta den 2 september 2020. I 

artikeln ”Statsrådets översättare jobbade dag och natt under coronavåren – ’Jag får nästan 

kalla kårar när jag tänker på det’" berättar översättarna att de jobbade nästan dygnet runt när 

coronaviruset började sprida sig i Finland. Lagstiftningen borde anpassa sig till krisen och 

många lagar blev översatta till svenska. Speciellt när Nylandsgränsen stängdes jobbade 

översättarna långt in på natten. Lagar som förr översattes på två–tre veckor borde plötsligt bli 

färdiga på några dagar. Därför bytte översättarna till skiftarbete, alltså att någon var på plats 

nästan dygnet runt, även på veckosluten, för att kunna avverka regeringspropositionerna som 

ofta kom in sent på kvällen. Artikeln beskriver översättning som ett ”samhällsbärande arbete”.  



 

6.2 Hur förhåller sig antalet och publicering av de svenskspråkiga meddelandena 

till de finska meddelandena? 
 

Snabbheten är en grundläggande faktor när det gäller kriskommunikation (Statsrådets kansli 

2019: 17–24) och all väsentlig information som gäller individens liv, hälsa och säkerhet ska ges 

både på finska och på svenska (Inrikesministeriet 2010: 25). Den andra forskningsfrågan 

handlar om antalet svenskspråkiga meddelanden och hur snabbt de publiceras på svenska. För 

att få svar på denna forskningsfråga har jag räknat alla språkversioner och kollat tidsramen för 

publicering: under rubriken på alla meddelanden står det när meddelandet har publicerats på 

finska och på svenska. Det kan vi se i bild 4 nedan: meddelandet är publicerat på finska den 16 

mars 2020 klockan 16:56 och på svenska den 16 mars 2020 klockan 18:27. 

 

 

Bild 3. Tidsramen för publicering. Skärmavbilden är tagen den 3 oktober 2020. 

 

Det finns åtta meddelanden på finska samt åtta meddelanden på svenska, det vill säga att antalet 

svenskspråkiga meddelanden är detsamma som finskspråkiga. De svenska översättningarna 

publiceras dock senare än de ursprungliga finskspråkiga meddelandena. Fördelningen är 

följande: 

 



 

Figur 1. Hur lång tid tog det att meddelanden blev publicerade på svenska? 

 

Som figur 1 visar blev två svenska versioner publicerade samtidigt med det finska originalet. 

Två av de svenskspråkiga meddelandena publicerades under en timme efter den finska 

versionen. Det tog mindre än två timmar för att publicera tre meddelanden på svenska. Bara ett 

meddelande blev publicerat mer än två timmar senare. 

Att de flesta meddelandena inte publicerades samtidigt med originalet kan bero på anvisning 

om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen. Denna anvisning stipulerar att 

”avkall på tillförlitligheten får inte göras för att få ut kommunikationen snabbare” (Statsrådets 

kansli 2019: 17). Att informationen är korrekt även på svenska är viktigt och därför kan det ta 

mer tid att publicera informationen på svenska. Det som framkommer i statsrådets kanslis 

publikation (2019: 14) är också att kommunikationen ska vara begriplig och sanningsenlig. Det 

stöder också iakttagelsen att de svenska meddelandena blev publicerade senare än originalen. 

Resultaten i Rauna Nerellis (2019) avhandling visar också att de anställda i statsförvaltningen 

inte har tillräckliga språkkunskaper för att genomföra en snabb svenskspråkig 

kriskommunikation. Den svenskspråkiga kriskommunikationen blir långsam därför att de 

anställda anlitar översättare. 
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6.3 Är de svenska meddelandena skrivna enligt klarspråksprinciper? 
 

Det första meddelandet som jag analyserar, ”Regeringen har i samverkan med republikens 

president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av 

coronavirusutbrottet” (bilaga 1), är utgivet den 16.3.2020. Meddelandet är riktat till alla 

finländare och efter att ha läst texten vet medborgare hurdana restriktioner det finns i Finland. 

Det börjar med en kort texbit med fetstil, som kunde kallas för sammanfattning eller ingress, 

om det som texten kommer att behandla: syftet med åtgärderna som ska presenteras i texten 

och hur långt riktlinjerna gäller. Sammanfattningen innehåller dock ingen noggrannare 

information om de restriktioner som ska behandlas vidare i texten. 

Redan i rubriken nämns undantagsförhållanden men begreppet förklaras först i slutet av texten 

under underrubriken ”Bakgrundsinformation om beredskapslagen”. Det nämns även ordet 

karantän två gånger: ”förhållanden som motsvarar karantän” och ”Finländare och de i Finland 

permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som 

motsvarar två veckors karantän”. Vad betyder en två veckors karantän, det förklaras inte i 

texten. Utöver den ovannämnda underrubriken finns det en annan underrubrik, ”Åtgärder som 

regeringen fastställt”. Dessa underrubriker underlättar läsningen. Radavståndet, teckensnittet 

och teckenstorleken är tydliga och högerkanten är lite ojämn vilket gör läsningen lättare.  

Långa och komplicerade meningar kan göra det svårt för läsaren att hänga med i en text. Därför 

ska skribenten omväxla korta och lite längre meningar. Enligt Sommardahl (2012: 25–26) har 

det visat sig att om skribenten varierar mellan cirka 10 och 25 ord blir meningsbyggnaden oftast 

enkel och texten lätt att läsa. I meddelandet finns det en mening som är till och med 33 ord lång 

och har mer att göra med en lista: ”Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, 

kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och 

hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, 

organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i 

rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs.” Det lönar sig att skriva långa uppräkningar i 

punktform i stället för i löpande text därför att då blir texten tydligare för läsaren (Sommardahl 

2012: 23). 

Det finns flera passiva verb i texten, till exempel ”hålls”, ”tryggas”, ”görs”, ”stängs”. ”ordnas”, 

”begränsas”, förbjuds” och ”förpliktas”. Både Hedlund (2006: 8) och Sommardahl (2012: 29) 

rekommenderar att passiva formen ska undvikas i klarspråket. Ibland är passivkonstruktionen 



ju det enda alternativet om skribenten inte kan ange vem som utför handlingen. Ur läsarens 

synvinkel är aktiva konstruktioner tydligare, alltså att det handlande subjektet finns angivet i 

texten. (Sommardahl 2012: 29.) Även man-passiv har använts: ”I fråga om kritisk personal 

avviker man från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata 

och inom den offentliga sektorn.” Sommardahl (2012: 30) påpekar att satser med man kan ofta 

bli vaga och talspråkliga. I meddelandet finns ett sambandsord, ”dessutom”, men inga fler (som 

eftersom, trots att, därför, alltså). 

Meddelandet ”Förordningar om ibruktagning av beredskapslagen lämnades till riksdagen” 

(bilaga 2) är utgiven den 17.3.2020. Meddelandet börjar med en sammanfattning som syftar 

snarare till det förra meddelandet än till följande text: ”Den 16 mars beslutade regeringen om 

tilläggsåtgärder med syfte att bromsa upp spridningen av viruset och skydda riskgrupper. 

Åtgärderna gäller till och med den 13 april 2020.” Syftet med detta meddelande är att informera 

finländska medborgare om hurdana tilläggsåtgärder regeringen kommer att stifta och vilken 

legal rätt regeringen har till det. Syftet med beredskapslagen förklaras först i det sista stycket 

fast begreppet redan nämns i rubriken: den viktigaste informationen är alltså inte skriven först. 

Begreppet undantagshållanden nämns men det förklaras inte heller i det här meddelandet. 

Språket i meddelandet är aktivt, det finns flera subjekt i meningarna: ”regeringen -- har 

konstaterat”, ”beslutade regeringen”, ”åtgärderna gäller”, ”de åtgärder som regeringen 

fastställt” och ”regeringen lämnade”. Meningarna är huvudsakligen korta men den första 

meningen i det sista stycket består av 34 ord: ”Syftet med beredskapslagen är att under 

undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets 

näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet.” Lassus 

(2017a: 98) skriver dock att skribenten ska balansera mellan klarspråket och det krävande 

sakförhållandet: medborgarnas rättsskydd ska inte riskeras genom att förenkla texten eller 

meningen för mycket. 

Radavståndet, teckensnittet och teckenstorleken är tydliga och högerkanten är lite ojämn vilket 

gör läsningen lättare. Det finns inga sambandsord men en underrubrik finns i texten, 

”Statsrådets ibruktagningsförordningar”, och under det en punktlista. Syftet med underrubriker 

och listor är att underlätta läsningen. Sommardahl (2012: 23) skriver att en punkt i listan kan 

bestå av ”ett ord, en del av en mening, en hel mening eller flera meningar”. Punktlistan i 

meddelandet innehåller två punkter som båda består av flera meningar och listningar.  



Det tredje meddelandet, ”Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland – Regeringen beslutade om 

ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av coronaepidemin” (bilaga 3), är utgivet den 

25.3.2020. Syftet med meddelandet är att informera om den nya restriktionen och hur den 

påverkar medborgare i och utanför landskapet Nyland. Syftet nås genom att berätta hurdana 

funktioner som är tillåtna och förbjudna. Denna viktigaste information är skriven först i texten. 

Meddelandet börjar med en sammanfattning av texten. Det finns inga underrubriker, metatext 

eller sambandsord. Språket är huvudsakligen aktivt och flera subjekt används: ”regeringen 

överlämnade”, ”invånarna -- kan inte besöka”, ”var och en har -- rätt” och ”polisen övervakar”, 

men det finns även passiva former, som ”godstrafiken hindras inte”. Meningslängden varierar 

i texten och den grafiska formen är tydlig. Det finns inga fackord som skulle behöva en 

förklaring. 

Meddelandet ”Ibruktagningsförordningen om arbetsplikt till riksdagen” (bilaga 4) är publicerat 

den 25.3.2020. Syftet med meddelandet är att informera att personal inom hälso- och sjukvården 

är skyldig att utföra arbete med stöd av beredskapslagen. Efter att ha läst texten vet läsaren att 

meddelandet gäller personal mellan 18 och 68 år som är verksamma antingen inom den 

offentliga eller privata hälso- och sjukvården. Texten börjar med en kort sammanfattning av 

ämnet. Meningarna är långa redan i sammanfattningen som består av två meningar med 29 och 

28 ord. Även i det andra stycket finns det en mening med 25 ord. Det finns en underrubrik, 

”Bakgrundsinformation om beredskapslagen”. Verbformerna är i de flesta fall passiva. Det 

finns inga fackord men ett sambandsord: ”dessutom”.  Den grafiska formen följer samma regler 

som de föregående meddelandena med ett tydligt radavstånd, teckensnitt och teckenstorlek samt 

den ojämna högerkanten.  

Meddelandet ”Begränsningarna i rörelsefrihet i Nyland börjar gälla den 28 mars 2020” (bilaga 

5) är utgivet den 28.3.2020. Meddelandet är syftat till alla finländare som tänker röra sig från 

eller till landskapet Nyland. Syftet är att informera på hur lång tid begränsningarna i 

rörelsefrihet träder i kraft och vad dessa begränsningar egentligen betyder. Det finns en 

punktlista inom texten vilket följer klarspråksprinciperna. Listan består av de faktorer som ger 

en person rätt att röra sig mellan olika landskap fast begränsningarna träder i kraft. Den första 

meningen innefattar 25 ord men de andra meningarna är korta, som ”Fritidsresor är förbjudna.” 

Språket är både aktivt och passivt: det skrivs om invånarnas skyldigheter och polisens 

verksamhet men också att ”godstrafiken hindras” och att ”begränsningarna [inte] tillämpas ”. 

Det finns varken fackord eller sambandsord i texten och den grafiska formen är tydlig. Det finns 



en underrubrik i texten: ”Mer information och anvisningar om begränsningarna i 

rörelsefriheten”. 

Det sjätte meddelandet som jag analyserar heter ”Restaurangverksamhet begränsas och 

befogenheterna enligt beredskapslagen förlängs” (bilaga 6). Det är utgivet den 31.3.2020. 

Meddelandet är syftat till restaurangägare men även till andra medborgare. Texten handlar 

nämligen till och med om distansundervisning och social- och hälsovården, vilket läsaren 

möjligen inte kan förutse när hen läser rubriken. Det som syftar till rubriken, alltså 

begränsningar i restaurangverksamhet, är dock skrivet först. I rubriken står det ordet 

”restaurangverksamhet” men i texten finns det fackordet ”förplägnadsrörelser”. Meddelandet 

har inte en tydlig sammanfattning där i början utan bara en mening med fet stil. Meddelandet 

är delat in i sju avsnitt med flera underrubriker och den grafiska formen är tydlig. 

Meningslängden varierar mellan 5 och 27 ord. I meningen ”Epidemin sprider sig för 

närvarande snabbt, och antalet fall når sannolikt inte sin topp under de nuvarande 

begränsningsåtgärdernas giltighetstid” hänger frasen ”antalet fall” löst: läsaren får inte veta 

vilka fall det skrivs om. Språket är aktivt och skribenten hänvisar i de flesta fall till regeringen 

eller statsrådet som aktör, men det finns dock några passiva uttryck, som ”föreslås, ”utfärdats” 

och ”förlängas”. Det finns inga sambandsord. 

Meddelandet ”Regeringen fastställde riktlinjer för skärpningar i villkoren för gränstrafiken mot 

Sverige och Norge –- Ålands sjukvård tryggas” (bilaga 7) är publicerat den 7.4.2020. 

Meddelandet är syftat till medborgare som tänker röra sig mellan Finland, Sverige och Norge 

på sin fritid. Syftet är också att informera arbetstagare, som är tvungna att resa mellan dessa tre 

stater, om begränsningar och rekommendationer. Meddelandet börjar med en kort textbit med 

fet stil som informerar vad regeringen har beslutat och på hur lång tid begränsningarna ska träda 

i kraft, men biten innehåller inte någon noggrannare information om beslutet och dess påverkan: 

”Regeringen beslutade vid ett extra statsrådssammanträde i dag den 7 april att förlänga 

giltighetstiden för beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

samt om begränsning av trafiken. Giltighetstiden förlängdes för tiden 14.4–13.5.2020.” 

Begreppet karantän står också i det här meddelandet. Det skrivs om ”förhållanden som 

motsvarar karantän”, men begreppet förklaras inte. Ett annat fackord som står i texten är ”den 

naturliga pendlingsregionen”. Ordet framkommer i meningen ”Regeringen har som mål att 

ytterligare minska rörligheten inom den naturliga pendlingsregionen vid gränsen mot Sverige 

och Norge.” Inte heller detta fackord förklaras. Meningen ”Arbetstagare som kommer till 

Finland från Sverige eller Norge ska följa anvisningarna (Institutet för hälsa och välfärd) om 



att minska smittrisken --” hänvisar till anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har utgivit 

men dessa anvisningar eller länken till THL:s webbsida finns inte i texten.  

Det finns två underrubriker som ger mer information om fartygstrafiken och situationen på 

Åland. Meningslängden varierar från korta meningar med 6 ord till meningar med över 40 ord. 

Meningen som består av 45 ord heter ”Huvudregeln är att alla som anländer till Finland över 

de inre gränserna under den tid de vistas i Finland är skyldiga att följa de finska 

hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och att i 14 dygn från den senaste ankomsten till 

Finland hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän.” Språket är aktivt. 

Den grafiska formen i meddelandet motsvarar huvudsakligen de föregångna meddelandena 

men det sjätte och det nionde stycket i den här texten skiljer sig från de andra. Som vi ser i bild 

5 nedan finns det en glipa i texten i det sjätte stycket och det finns inte en blankrad före den 

sista meningen ”Finland följer noga hur sjukdomsläget utvecklas och är berett att vid behov 

ytterligare begränsa gränstrafiken”. Bild 6 illustrerar det nionde stycket i meddelandet som 

inte heller innehåller en extra blankrad fast det i de föregångna meddelandena alltid finns en 

blankrad mellan olika textbitar, till och med mellan textbitar som består av en mening, vilket 

illustreras i bild 7. Sommardahl (2012: 23) rekommenderar användning av blankrader för att 

markera ett nytt stycke. 

 

 

Bild 4. Den grafiska formen i det sjätte stycket i meddelandet ”Regeringen fastställde riktlinjer för skärpningar i 

villkoren för gränstrafiken mot Sverige och Norge –- Ålands sjukvård tryggas”. Skärmavbilden är tagen den 11 

december 2021. 

 

 



 

Bild 5. Den grafiska formen i det nionde stycket i meddelandet ”Regeringen fastställde riktlinjer för skärpningar 

i villkoren för gränstrafiken mot Sverige och Norge –- Ålands sjukvård tryggas”. Skärmavbilden är tagen den 11 

december 2021. 

 

 

Bild 6.  Blankrader i meddelandet ”Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att 

undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet”. Skärmavbilden är tagen den 11 

december 2021. 

 

Det åttonde och det sista meddelandet heter ”Regeringen utfärdade en förordning om 

upphävande – Begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland är över” (bilaga 8). Det är publicerat 

den 15.4.2020. Texten informerar om att rörelsefriheten inte längre begränsas. Läsaren får alltså 

veta att hen kan resa till och från landskapet Nyland fast myndigheterna rekommenderar det 

dock inte. Den korta textbiten med fetstil i början av meddelandet informerar att de lagstiftade 

begränsningarna i rörelsefriheten inte längre är i kraft. Det korta meddelandet innehåller inga 

underrubriker eller metatext. Ytterligare är meningarna korta, förutom den sista meningen med 

information om förordningen om upphävande, som är 46 ord lång: ”Förordningen om 

upphävande, som har rubriken ’statsrådets förordning om upphävande av en 

statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen 

och av en statsrådsförordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för 

skyddande av befolkningen’, med bilagor har publicerats på statsrådets webbplats.” Den 

grafiska formen följer samma principer som de föregående meddelandena, alltså teckensnittet, 

teckenstorleken och radavstånden är jämna och tydliga. Fackord eller sambandsord finns inte. 

Verbformerna är både aktiva och passiva i det här meddelandet också. 



 

7 Avslutande diskussion 
 

I denna avhandling har jag studerar hur den svenskspråkiga kriskommunikationen genomförs i 

statsrådets kansli, hur antalet och publicering av svenskspråkiga meddelanden förhåller sig till 

de finska meddelandena och om de svenska meddelandena är skrivna enligt klarspråksprinciper. 

Min hypotes som jag ställde i kapitel 1.1 var att statsrådet har genomfört sin kommunikation 

jämlikt på båda språken för att den mest inflytelserika organisationen i en rättsstat ska följa 

lagar och garantera medborgarnas rätt till trygghet. 

De flesta av de svenska meddelandena är inte original utan översättningar av de finska texterna. 

Efter att den finska versionen har blivit godkänd beställs översättningen till svenska. Som 

Lassus (2017b: 111) skriver kan de svenskspråkiga myndighetstexterna i Finland antas vara 

översättningar. Under coronatiden har statsrådets översättare varit tvungna att avgränsa 

materialet som de översätter för att trygga den lagstiftade rätten att var och en får information 

på sitt modersmål, även under kristiden. 

Statsrådets kanslis kriskommunikation har varit jämlik med tanke på antalet svenskspråkiga 

meddelanden: alla meddelanden som jag har studerat i den här avhandlingen har översatts till 

svenska. Kommunikationen har även varit rättidig: av de åtta meddelandena blev bara ett 

meddelande publicerat mer än två timmar efter det finska originalet. Två svenska versioner 

publicerades samtidigt med det finska originalet. Två av de svenskspråkiga meddelandena 

publicerades under en timme efter den finska versionen och det tog mindre än två timmar för 

att publicera tre meddelanden på svenska. Att de flesta meddelandena inte publicerades 

samtidigt med originalet kan bero på anvisning om intensifierad kommunikation inom 

statsförvaltningen. Denna anvisning stipulerar att ”avkall på tillförlitligheten får inte göras för 

att få ut kommunikationen snabbare” (Statsrådets kansli 2019: 17). Att informationen är korrekt 

även på svenska är viktigt och därför kan det ta mer tid att publicera informationen på svenska. 

Jag skrev i inledningen att det inte räcker att tvåspråkiga myndigheter bara kommunicerar på 

två språk utan texterna ska också vara begripliga. När det gäller klarspråket i meddelandena är 

resultatet kontroversiellt. Med min tredje forskningsfråga ville jag ta reda på om de svenska 

meddelandena är skrivna enligt klarspråksprinciper. Efter att ha analyserat materialet är svaret 

på frågan ja och nej. Hedlund (2006: 8) och Sommardahl (2012: 39) rekommenderar att fackord 

borde undvikas eller åtminstone förklaras om det inte är möjligt att undvika dem. I materialet 



finns det flera ord, som karantän, förplägnadsrörelser och naturliga pendlingsregionen, som 

inte är vardagliga ord och skulle behöva en förklaring. Ålderdomliga ord finns dock inte i 

materialet och även sambandsord saknas. Hedlund (2006: 9) skriver att ”styckeindelningen ska 

vara logisk och stycken och meningar ska föra tanken framåt”. Hon påpekar att sambandet blir 

tydligt om skribenten använder sambandsord, som ”trots allt”, ”eftersom” och ”därför att”. Att 

sambandsord saknas i texterna kan ses både som ett problem eller inte som ett sådant. 

Meningarna och styckena är trots detta skrivna på så sätt att tanken förs framåt.  

Meningslängden varierar men det finns till och med meningar med över 40 ord. Sommardahl 

(2012: 26) rekommenderar en variation mellan cirka 10 och 25 ord, så blir meningsbyggnaden 

lätt att läsa. Det finns variation även mellan aktivt och passivt språk. Aktivt språk 

rekommenderas när man skriver klarspråkliga texter (Hedlund 2006: 8), men ibland är 

passivkonstruktionen det enda alternativet man har, om skribenten inte vet eller inte vill ange 

vem som utför handlingen (Sommardahl 2012: 29). Den grafiska formen i meddelandena är i 

sin tur ganska regelbunden: teckensnittet varierar inte utan är detsamma i varje meddelande. 

Radavståndet är detsamma i nästan alla meddelanden men i det sjätte meddelandet saknas 

blankrader mellan några stycken och det finns en glipa i texten. 

De längre texterna är indelade i kortare avsnitt med underrubriker. Att vägleda läsaren med 

rubriker är en av klarspråksprinciperna (Hedlund 2006: 7). Sommardahl (2012: 21–22) 

rekommenderar att det behövs minst en mellanrubrik per sida i en lång text. Rubrikerna hjälper 

läsaren att orientera i texten och hen får snabbt en uppfattning om vad texten handlar om. 

Rubrikerna ska vara informativa, det vill säga att rubrikerna sammanfattar innehållet i texten. 

Rubrikerna ska också gärna innehålla verb. I mitt material finns det inte alltid verb i rubrikerna. 

De är ibland till och med vilseledande: meddelandet ”Restaurangverksamhet begränsas och 

befogenheterna enligt beredskapslagen förlängs” innehåller information om till exempel 

distansundervisning, tillgång till läkemedel, social och hälsovård och personalbrist på 

hälsovården men detta framgår inte i rubriken. 

Varje meddelande börjar med en kort textbit med fetstil som kan anses vara en sammanfattning 

om den föreliggande texten. Ofta sammanfattar textbiten den förekommande texten men i 

meddelandet ”Regeringen fastställde riktlinjer för skärpningar i villkoren för gränstrafiken mot 

Sverige och Norge –- Ålands sjukvård tryggas” ges denna textbit inte en noggrannare 

information om beslutet och dess påverkan. Den viktigaste informationen är alltså inte alltid 

skriven först.  



Resultaten kan bero på att klarspråket inte har en lång tradition i Finland och tanken på ett 

tydligt myndighetsspråk har inte ännu slagit igenom ordentligt i Finland fast arbetet har dock 

kommit i gång. Undervisnings- och kulturministeriet publicerade ett handlingsprogram för ett 

klart myndighetsspråk, på både finska och svenska, i januari 2014. Detta handlingsprogram gav 

riktlinjer till de finländska myndigheterna för arbetet för ett klarare finländskt myndighetsspråk, 

för målet med handlingsprogrammet är att ”förvaltningslagens klarspråkskrav ska tas på allvar 

och att de språkliga kraven omsätts i praktiken i högre grad än hittills”. (Lassus 2017a: 101.)  

Resultatet i min avhandling visar att klarspråksarbetet har gått långt men det kräver fortfarande 

engagemang i det för att göra kommunikation i statsrådets kansli ännu klarare. Med hjälp av 

klarspråk når den mest inflytelserika organisationen medborgare på ett effektivt sätt till och 

med under kristiden samt befrämjar jämlikheten mellan Finlands två officiella språk. 

 

7.1 Kritik 

 

Studien handlar endast om en enskild myndighet och åtta meddelanden har analyserats. Därför 

återspeglar resultaten inte all kommunikation som statsrådets kansli utger. Det finns inte en 

färdig metod för att analysera texter ur ett klarspråksperspektiv utan metoden är tillämpad från 

anvisningar som handlar om klarspråket. Kvalitativ forskning syftar inte till statistiska 

generaliseringar, utan till att beskriva en händelse, förstå en viss aktivitet eller ge en teoretiskt 

meningsfull tolkning av ett fenomen (Eskola & Suoranta 1998: 61). För att vidare undersöka 

klarspråket skulle det vara nödvändigt att intervjua statsrådets översättare för att få en djupare 

bild av översättningsprocessen och de anvisningar som styr deras arbete. 
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