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En av fyra vuxna svenskar når inte upp till grundskolans nivå i läsförståelse. De klarar bara att läsa och an-
vända enkla dokument. Inom denna fjärdedel av den vuxna befolkningen finns ungefär 400 000 personer (7,5 
%) som läser så dåligt att de i stort sett bara kan läsa enkla, välkända och välstrukturerade texter. Sammanta-
get innebär detta att en ganska stor andel vuxna i Sverige har sådana läsproblem att det försvårar för dem, att 
utifrån ett demokratiskt perspektiv delta i vårt alltmer skriftspråkligt inriktade samhälle. För en liten grupp 
är lässvårigheterna direkt handikappande.

Det är viktigt att alla våra dokument och vårt material ska vara tillängligt för alla förtroendevalda, medlem-
mar och blivande medlemmar, och av denna anledning är det viktigt att alla förstår det vi säger och skriver. 
I språklagen (2009) står det att språkbruket i myndigheters dokument ska vara vårdat, enkelt och begrip-
ligt därför bör även vi i Vision språkgranska våra dokument och material. Bland annat försvårar vi för nya 
medlemmar när vi använder förkortningar och onödigt svåra begrepp därför bör dessa användas så lite som 
möjligt. När vi skapar texter bör man också se över begrepp och förkortningar som behöver skrivas ut eller 
förklaras. Det finns mycket tips och råd i ämnet som är fritt att använda. Bland annat Institutet för språk och 
folkminnen har material som utformats tillsammans med språkvårdare på flera större svenska myndigheter 
som är fritt att använda. De har även en kostnadsfri e-utbildning.   

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

att  förbundsstyrelsen ska få som uppdrag att skapa förutsättningar och tydlighet så att alla Visions doku-
ment och material ska bli lättare att förstå och genom detta tillängliga för alla.

att  förbundsstyrelsen ska ge utbildningsansvariga i uppdrag att utforma en klarspråksutbildning för 
Visions förtroendevalda

Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:
Vision Stockholms stad

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Klarspråk”

Vi delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att skriva i klarspråk, alltså att vi ska skriva vårdat, 
enkelt och begripligt. 
 
När vi skriver ska vi hålla oss till den tonalitet som finns beskriven i vår kommunikationsplattform https://
vision.se/Om-Vision/Designmanual/Tonalitet/

Vi har också skrivregler att hålla oss till. Visions skrivregler utgår från de tips som ”Språk och folkminnen” 
ger om att skriva klarspråk. Vi ska till exempel skriva korta meningar, välja relevant innehåll och undvika 
förkortningar. Vi ska förklara ord som alla inte förstår och alltid utgå från målgruppens förkunskaper. 

Länk till skrivreglerna när de är uppdaterade.

Visions tonalitet och skrivregler samt övrigt stöd, exempelvis e-utbildningen som motionären lyfter fram, 
anser förbundsstyrelsen lägger en bra grund för förtroendevalda att skriva klarspråk. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

Att anse första att-satsen besvarad
Att avslå andra att-satsen




