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Pressmeddelande den 11 maj 2017 

Södertörns tingsrätt prisas för klarspråk 

Priset för ett klart och begripligt offentligt språk tilldelas i år Södertörns 
tingsrätt för deras långsiktiga och systematiska arbete med att skriva begripliga 
domar och beslut.  

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett 

landsting. Priset uppmärksammar goda resultat i arbetet för klara texter och uppmuntrar till fortsatta 

språkvårdsinsatser. Temat för årets pris var föredömligt klarspråksarbete. 

Ur juryns motivering: 

”Klarspråksarbetet på domstolen är en integrerad del av organisationens arbete med kvalitet och 

bemötande, och alla personalgrupper är engagerade. Domstolen arbetar på ett föredömligt sätt med 

att löpande förbättra sina riktlinjer för domskrivning genom textanalyser och genom att undersöka 

hur mottagarna förstår domarna. Klarspråksarbetet hålls levande genom kollegial granskning och 

sprids externt genom föreläsningar för andra domstolar och myndigheter. 

Klarspråksarbetet på Södertörns tingsrätt är en förebild för andra, både inom och utanför 

domstolsvärlden.” 

Klarspråkskristallen delades ut den 11 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. 

Prisutdelare var gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. 

Kontakt 

Ingrid Olsson, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen 

E-post: ingrid.olsson@sprakochfolkminnen.se  

Telefon: 073-558 60 77 

Britt Björneke, rådman, Administrativa avdelningen, Södertörns tingsrätt 

E-post: britt.bjorneke@dom.se 

Telefon: 070-315 62 20 

Läs mer 

Klarspråkskristallen 

Språkrådsdagen 2017 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig 

grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i 

Sverige. Institutet bedriver forskning inom sitt verksamhetsområde och verkar för ökad kunskap i samverkan med andra.  

Språkrådet är språkvårdsavdelningen inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet har till uppgift att följa och främja 
språkens utveckling i Sverige. Språkrådet arbetar både med svenskan, de nationella minoritetsspråken och svenskt 
teckenspråk. 
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