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Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor 

September 2021  

 

 

Hej kontaktperson!  

 
Här kommer höstens första nyhetsbrev  
från oss på Språkrådet.  
 
 
 
 
 

 

Möt Maria i stället för Gabriella  

 

Från 1 september t.o.m. 
mars 2022 vikarierar 
Maria Fremer som 
klarspråksansvarig på 
Språkrådet tillsammans 
med Ingrid Olsson.  

Under denna tid arbetar 
Gabriella Sandström på 
Folkhälsomyndigheten 
med kommunikation 
kring vaccinering.  

Maria arbetar i vanliga 
fall med klarspråk på 
vår systermyndighet i 
Finland, Institutet för 
de inhemska språken. 

 

                                                           Ingrid Olsson, Gabriella Sandström och Maria Fremer 

 

 

Samarbeta i vårt mentorsprogram 

 

Är du i startgroparna för att börja ditt klarspråksarbete och skulle vilja ha råd och stöd?  
Eller har du hållit på ett tag och skulle vilja ge sådant stöd och samtidigt få inspiration för att 
komma vidare? Nu har vi dragit igång ett mentorsprogram.  

Mejla oss på klarsprak@isof.se om du är intresserad av att få en mentor eller vara en. Vi parar 
ihop alla som anmäler sig och hoppas på ökat samarbete i Klarspråkssverige. 

Mer information om mentorsprogrammet finns på isof.se/mentorsprogram. 

mailto:klarsprak@isof.se
https://www.isof.se/mentorsprogram
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Se filmerna från Språkrådsdagen 

 
 
Missade du vår digitala konferens 
Språkrådsdagen den 5 maj, eller vill 
du återuppleva den? 
 
Nu finns alla filmer på webben, såväl 
föreläsningarna som prisutdelningarna. 
Temat för dagen var attityder till språk. 
 
Du hittar alla filmer på 
isof.se/sprakradsdagen2021.  
Filmerna är undertextade (tryck på ”T”) 
och tolkade till svenskt teckenspråk. 
 

 
 
 

Lyssna på podd om klarspråk 

 
I början av sommaren släppte vi ett poddavsnitt om 
klarspråk i Språkrådets podd Svenskan i samhället.  
 
I avsnittet samtalar Ingrid Olsson och Gabriella 
Sandström med Karin Hansson, som undersökt hur det 
står till med klarspråksarbetet i Sverige.  
 
Camilla Lindholm beskriver Skatteverkets arbete, som 
belönats med inte bara en utan flera klarspråkskristaller, 
och Fredrik Åström, klarspråksansvarig i Bodens 
kommun, berättar hur han arbetar.  
 
Podden finns där poddar finns och på isof.se/poddar.  
Det finns även en transkriberad version av avsnittet, för 
dig som hellre läser än lyssnar. 
 
 
 

Hitta på nya webben 

 
Du har kanske märkt att vår myndighet, Institutet för språk och folkminnen, byggt om 
webbplatsen isof.se? Titta gärna runt bland allt matnyttigt och lär dig mer.  
 
Några smarta kortadresser att lägga på minnet: 
 

• isof.se/klarsprak för att hitta all klarspråksinformation 
 

• isof.se/frageladan direkt till Frågelådan, där du hittar svar på dina språkfrågor. 

 

https://www.isof.se/sprakradsdagen2021
https://www.isof.se/poddar
https://www.isof.se/klarsprak
https://www.isof.se/frageladan
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Var med på konferens 

 

Vi tipsar om EU-konferensen Clear Writing for Europe 
som hålls digitalt 13–14 oktober 2021.  

Fira internationella klarspråksdagen genom att delta! 

Mer information om konferensen: 
https://ec.europa.eu/info/events/CWC2021_en 

 

 

 

Läs mer i tidningen Klarspråk 

 

Snart kommer nästa nummer av vår tidning Klarspråk. Håll 
utkik i mejlkorgen i mitten av september. 

Temat för det nya numret är demokrati, eftersom demokratin 
i Sverige firar 100 år i år. Demokrati är ju också ett av de 
främsta argumenten för begripliga myndighetstexter. 

Tipsa gärna dina kollegor om att det är gratis att prenumerera 
på Klarspråk. Det är bara att fylla i sin e-postadress på 
isof.se/bulletinen.  
 
 
 
(Bilden visar förra numret.) 
 
 
 

 

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  

https://ec.europa.eu/info/events/CWC2021_en
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/

