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Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor 

Maj 2022  

 

Hej kontaktperson!  

 
Här kommer ett nyhetsbrev  
från oss på Språkrådet.  
 
 

Grattis Arbetsförmedlingen!  

 

Hurra för Arbetsförmedlingen! Årets vinnare av Klarspråkskristallen är väl värda priset. 
På bilden ses språkvårdaren Marianne Ek ta emot kristallen av kulturminister Jeanette 
Gustafsdotter på vår konferens Språkrådsdagen den 11 maj. 

Som tacktal visade Arbetsförmedlingen en film där de berättar om sitt klarspråksarbete. 
Filmen och pressmeddelandet med juryns motivering finns på isof.se/kristallen. 

Även veckans avsnitt av Språket i P1 handlar om klarspråk och Marianne Ek intervjuas. 

Om du missade Språkrådsdagen hittar du föredragshållarnas Powerpointpresentationer på 
isof.se/sprakradsdagen. Där kommer även filmerna från dagen att publiceras så snart de är 
färdiga. 

 

Kom på seminarium 10 juni! 

 

Det finns platser kvar på vårt seminarium Ta klarspråksarbetet ett steg till den 10 juni. 
Det är ett heldagsseminarium som anordnas på plats, i Språkrådets lokaler i Stockholm, och 
programmet skapas helt av deltagarnas frågor och idéer som ett s.k. öppet forum. Seminariet 
brukar vara mycket uppskattat. 

https://www.isof.se/kristallen
http://www.isof.se/sprakradsdagen
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Information om seminariet finns på isof.se/stod-och-sprakrad/vagledningar/arbeta-med-
klarsprak/klarspraksseminarier-pa-sprakradet. 

 

Vem blir vår nya chef? 

 

Just nu söker vi en ny avdelningschef till Språkrådet, i samband med en omorganisation. 
Är det du? Eller känner du någon som borde söka?  

Sista ansökningsdag är den 1 juni. Annonsen finns på isof.se/pa-gang/lediga-tjanster.  

 

Läs mer i tidningen Klarspråk 

 

Vi håller på och färdigställer nästa nummer av vår  
tidning Klarspråk.  
 
I numret beskriver Arbetsförmedlingen sitt prisade 
klarspråksarbete. Även Eda kommun och Kommunals  
A-kassa berättar hur de jobbar med klarspråk. 
 
Och så presenterar vi Klarspråkshjälpen – ett sprillans  
nytt hjälpmedel för dig som vill skriva begripligt.  
 
Det nya numret av Klarspråk läggs inom kort upp på 
isof.se/bulletinen. Du som prenumererar får ett mejl  
när det är publicerat.  
 
 

Kontakta oss 

 

Du är alltid välkommen att vända dig till oss med frågor eller önskemål.  

Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm.  

Webbplats: isof.se/klarsprak  

E-post: klarsprak@isof.se  

Telefon: 0200-28 33 33 (växel), 073-558 60 77 (Ingrid), 073-558 60 82 (Maria) 

Språkfrågor: telefon 0200-29 55 55 (måndag, onsdag, fredag kl. 10–12), svenska@isof.se  

Twitter: twitter.com/sprakradgivning  

Facebook: facebook.com/sprakradet  

Linkedin: linkedin.com > Klarspråksarbete i Sverige 
 
Ingrid Olsson och Maria Fremer 
Klarspråksansvariga 
Språkrådet  
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