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Kort om meg

 språkkonsulent og kursholder i

 hovedfag i nordisk språk og litteratur 

fra Universitetet i Bergen

 15 års erfaring med klart språk i 

offentlig sektor 

 har produsert en rekke språkprofiler, 

retningslinjer, maler og 

standardtekster

Margrete Kilde Nes 



Hva er en standard? 

Her er det mye å 

velge i! 

Gjennomsnitt? 

Målestokk?

Norm? 



Skal vi skrive for et gjennomsnitt? 

Side 570: 





Ida Seljeseth:

Det er en grov forenkling å redusere 

klarspråksarbeid til et valg mellom alternative 

formuleringer.  





Tittel 

 Tekst

«Klarspråk er kommunikasjon 

med så tydelig ordlyd, struktur 

og visuell utforming at leserne i 

målgruppa finner informasjonen 

de trenger, forstår den og kan 

bruke den.» 

Vi må finne riktig 

målestokk: 



Tittel 

 TekstDette kan vi måle etter

 Er det lett for leserne å 

finne det de 

trenger,
forstå det de 

finner,
og bruke det 

til å gjøre 

det de skal?



Målestokk = forankring

 Hvordan du skriver, er ikke

bare opp til deg. 

Fra Gran kommunes 

språkprofil: 



Sjelden (og problematisk) type standardisering



Internasjonal standard på 

trappene



 første utkast til en internasjonal 

standard, uavhengig av språk

 mål om ISO-godkjenning

 basert på den ISO-godkjente WCAG 2.1 

(standard for tilgjengelighet på nett) 



Utkast til internasjonal standard

 Tre nivåer: 

 prinsipper

 retningslinjer

 teknikker



Øverst: fire prinsipper



Neste nivå: retningslinjer



Tredje nivå: teknikker



Eksempel på samme tankegang

 retningslinjer for regelverksveiledere

 3 

1 Kartlegg behovene 

I denne første fasen skal dere kartlegge hva Mattilsynet allerede vet om 

hvilke behov brukerne har, og spørre brukerne selv hvilke spørsmål de 

trenger svar på. Mange svar finnes helt sikkert internt, og det er lurt å 

starte der. Suppler med kontakt med brukerne når det er behov for det. 

Husk at litt brukerinvolvering er bedre enn ingen brukerinvolvering. 

Legg heller lista lavt enn å la være å involvere brukerne.  

 
Dere må forsikre dere om at dere har konkrete svar på disse spørsmålene:  

• Hvem er de viktigste brukerne?  

• Hvilke spørsmål har brukerne til regelverket? 

• Hvilke praktiske utfordringer knyttet til dette regelverket opplever brukerne? 

• Hva er vanlige feil og misforståelser blant brukerne?  

• Hvilket behov skal veilederen dekke? Er dere sikre på at en veileder er den beste 

måten å fylle behovet på? 

• Hvordan skal informasjonen Mattilsynet allerede gir, henge sammen med 

informasjonen i veilederen? Er det noe dere kan gjenbruke?  

 

Her er noen eksempler på behov formulert av brukere:  

 

   

 

 

  

Når vi står i en intern argumentasjon og 
beslutninger skal tas raskt, så må det 

være lett å finne fram til rett påstand i 
veilederen. 

 (informant i brukertest av veileder om 
påstandsforordningen) 

Hjelp meg slik at jeg kan fremme 
fordelene ved mitt produkt på en 

korrekt, lovlig og salgsfremmende måte.  
 (informant i brukertest av veileder om 

påstandsforordningen) 



 Ja.

 Spesielt viktig: bevissthet om hvem som skal bruke

loven, og til hva: 

 saksbehandlere som skal utøve skjønn

 borgere som skal forstå rettigheter og plikter

 virksomheter som skal innrette seg lovlig

 +++

Er denne typen standarder relevant for 

lovspråk? 



En relevant målestokk kan gi loven

 en brukervennlig struktur

 overskrifter som gir lesehjelp

 forståelige begreper på riktig nivå for den som skal 

bruke loven

 et språk som ikke gir unødvendig motstand



Takk for meg!

Margrete Kilde Nes

margrete@arkitekst.no

www.arkitekst.no
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