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Klarspråksdefinisjonen

«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.»

internasjonal definisjon, 

oversatt til norsk i 2016

Forutsetter 

involvering av 

målgruppen



Fire steg for å sikre klart språk

1. Skaff 

innsikt, 

rydd og 

planlegg

2. Følg 

konvensjoner 

for tekst på 

interaksjons-

elementer

3. Gjør 

innholdet mulig å 

finne, forstå og 

bruke for alle i 

målgruppen 

(universelt 

utformet)

4. Test om 

målgruppen 

finner 

informasjonen, 

forstår den og 

kan bruke den



1 Skaff innsikt, rydd og planlegg

● Hvem skal bruke teksten, og hva 

skal den gjøre for dem? 

● Hva trenger brukerne å forholde 

seg til, og hva kan skje i 

kulissene? 

● Hvordan kan vi utnytte tekniske 

muligheter og gjenbruke data?

● Hvilke virkemidler løser 

oppgaven best? 

● Hvordan kan vi utnytte innsikt vi 

allerede har, eller skaffe ny?

Språk-

kompetanse 

må med fra 

start

Fra klarspråks-

arbeidet vet vi 

mye om hvordan 

tekster bør være 

for å gjøre 

jobben sin



Bør det stå 

«Bestilling», 

«Bestille» eller 

«Bestill» på 

knappen? 

Kan vi bruke et 

spørsmål som 

ledetekst, eller er 

ikke det så bra?

Skal det være stor 

eller liten forbokstav 

på alternativene i 

avkrysningslistene?



2 Følg konvensjoner for 

tekst på interaksjonselementer

● Hvilke etablerte konvensjoner bør vi følge 

for å gjøre tjenestene enkle, forutsigbare 

og effektive for brukeren? 

● Hva kjennetegner språk og innhold i gode 

selvbetjeningsløsninger?

NTB Arkitekst og 

Netlife er i sluttspurten 

av et FoU-prosjekt på 

oppdrag fra KS og Difi.



Hvorfor definerte retningslinjer?

Retningslinjene skal bidra til at

● selvbetjeningsløsninger får godt, klart og forutsigbart innhold som gjør det enkelt å bruke tjenesten 

og øker sjansen for at innbyggerne faktisk blir selvbetjente

● kommuner, statlige virksomheter og leverandører kan jobbe mer effektivt

● det blir enklere for kommuner og statlige virksomheter å kvalitetssikre leveranser



Bestepraksis for de ulike delene av digitale 

tekster

Tekster på interaksjonselementer

• avkrysningsbokser og radioknapper 

• feilmeldinger

• hjelpetekster

• knapper

• ledetekster (labels, spørsmålstekst)

• lenketekster

• nedtrekksmenyer

• åpne- og lukke-elementer

Vanlige sider i en selvbetjeningsløsning

• startsider

• oppsummeringssider

• slutt- og kvitteringssider

Språk og tekst

• klare ord og setninger

• titler og mellomitler

• ingresser

• punktlister







Hvilken formulering egner seg best?

• Kjønn, navn, sivilstatus, yrke osv. fungerer fint – dette er kjente kategorier med definerte 
alternativer.

• Andre ganger bør vi vurdere en fullstendig setning, ofte et spørsmål.

Eksempler

• Type søknad

• Omfang

• Hva søker du om?

• Hvor mange timer i uken trenger du hjelp?

• Hvilke dager i uken ønsker du middag levert 
hjem?
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Hva har vi erfart underveis?

• Mye av språkkompetansen er direkte overførbar til digitale løsninger.

• Én trend går i retning av minst mulig tekst, men de fleste digitale løsninger 

trenger mye tekst for å gjøre brukerne selvbetjente – god tekst kan gjøre det 

enklere å gjøre rett på første forsøk.

• Språket blir i stor grad bærer av det «menneskelige»,  imøtekommenheten, 

dialogen, anerkjennelsen, respekten.



3 Gjør innholdet mulig å finne, forstå og 

bruke for alle i målgruppen

(eller universelt utformet, om du vil)

Følg de vanlige klarspråksprinsippene.

Tilpass spesielt til

● lesing i ulike situasjoner

● små skjermer

● målgrupper som består av personer med 

ulikt utgangspunkt for lesing



Gjør innholdet tilgjengelig for flest mulig

For eksempel:

● Sette punktum oftere enn vi er vant med.

● Finn løsninger for å unngå lange ord.

● Unngå nektende setninger hvis det er 

mulig.

● Være bevisst på bruken av metaforer.

http://www.ks.no/klartsprak-uu

http://www.ks.no/klartsprak-uu


Brukere med leseutfordringer er ikke en 

egen målgruppe
Ulike behov, men også 

de samme behovene 

som andre i 

målgruppene våre: De 

skal kjøpe månedskort til 

bussen eller søke om 

lån. 

Brukere med 

leseutfordringer 

inngår i mange ulike 

målgrupper – dvs. de 

er brukere av ulike 

type tekster og 

tjenester.



4. Test om målgruppen finner informasjonen, 

forstår den og kan bruke den

http://www.ks.no/klartsprak-brukerinvolvering

http://www.ks.no/klartsprak-brukerinvolvering


Fire steg for å sikre klart språk

1. Skaff 

innsikt, 

rydd og 

planlegg

2. Følg 

konvensjoner 

for tekst på 

interaksjons-

elementer

3. Gjør 

innholdet mulig å 

finne, forstå og 

bruke for alle i 

målgruppen 

(universelt 

utformet)

4. Test om 

målgruppen 

finner 

informasjonen, 

forstår den og 

kan bruke den
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