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Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor 

December 2021  

 

 

Hej kontaktperson!  

 
Här kommer  
årets sista nyhetsbrev  
från oss på Språkrådet.  
 
 
 
 
 
 

Nominera ert arbete till Klarspråkskristallen  

 

Visst är det er tur att 
vinna Klarspråks-
kristallen nu?  

2022 är temat för 
kristallen ett 
”föredömligt 
klarspråksarbete 
som kan inspirera 
andra”. Vi hoppas  
få in många 
nomineringar! 

Skicka ditt bidrag så 
att vi har det senast 
måndagen den 11 
februari 2022.  

Instruktion och 
nominerings-
blankett finns på 
isof.se/kristallen. 

         Camilla Lindholm från Skatteverket med förra årets kristall 

 
 

Svara på enkät om termer, översättning och tolkning 

 

Våra terminologkollegor har i dagarna skickat ut en enkät till samtliga myndigheter för att få 
reda på hur man arbetar med termer, översättning och tolkning. Enkäten har skickats till den 
officiella registratorsadressen och finns dessutom här isof.se/enkat-termarbete. 

Se gärna till att enkäten blir besvarad! Om du har frågor om enkäten eller om terminologi-
arbete kan du kontakta terminologi@isof.se.  

https://www.isof.se/kristallen
https://www.isof.se/enkat-termarbete
mailto:terminologi@isof.se
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Läs mer i tidningen Klarspråk 

 

I förra veckan publicerade vi ett nytt nummer av vår 
tidning Klarspråk. Om du fick ett mejl om det betyder 
det att du prenumererar. Bra! Om inte, gå genast till 
isof.se/bulletinen och fyll i din e-postadress. 
 
Det nya numret handlar om internkommunikation. Du 
kan både läsa om tokiga automatiska meddelanden och 
få goda tips och råd om hur man kan förbättra den 
interna kommunikationen.  
 
Heter det förresten internkommunikation eller intern 
kommunikation? Det hittar du också svar på. 
 
Tipsa gärna dina kollegor om det nya numret och om att 
det är gratis att prenumerera! 
 
 
 
 

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  

 

Slutligen önskar vi er alla lugna och avkopplande jul- och nyårshelger!  
Vi ses 2022! 

https://www.isof.se/bulletinen
http://www.isof.se/klarsprak
mailto:klarsprak@isof.se
mailto:svenska@isof.se
http://www.twitter.com/sprakradgivning
http://www.facebook.com/sprakradet
http://www.linkedin.com/

