
 

Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor 

Mars 2021  

 

Hej kontaktperson!  

 
 
Här kommer ett nyhetsbrev och en påskhälsning 
från oss på Språkrådet.  
 
 
 
 

Välkommen till en dag om fint och fult språk  

 

Vår konferens Språkrådsdagen, onsdagen den  
5 maj, blir i år helt digital, så du kan delta var du än 
är. Temat för konferensen är ”fint och fult – 
attityder till språk”. 

Under dagen delas även Klarspråkskristallen ut av 
kultur- och demokratiminister Amanda Lind. 

Du kan läsa mer om programmet och anmäla dig 
på isof.se/sprakradsdagen2021.  

Välkommen! 
 

Kom på seminarium 

 
Den 26 maj är det åter dags för vårt populära seminarium Starta och driva klarspråks-
arbete. Seminariet ges som ett halvdagsseminarium kl. 9–12, på distans via Zoom. 
Välkommen med din anmälan! 
 
Mer information om seminariet finns på isof.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-
klarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner.html. 
 

Läs om fackspråk och terminologi 

 

Årets första nummer av tidningen Klarspråk har precis 
publicerats.  

Temat för numret är fackspråk och terminologi. Det är en vanlig 
missuppfattning i klarspråkssammanhang att alla fackord alltid 
ska undvikas. Så är det inte. Läs mer om detta och om hur man 
kan arbeta med termer. 

(Du fick väl ett mejl om att det nya numret hade kommit? Om inte 
har du glömt att anmäla dig som prenumerant. Gör det genast! 
Det är bara att fylla i din e-postadress i formuläret på 
isof.se/bulletinen.) 

http://www.isof.se/sprakradsdagen2021
https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-klarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner.html
https://www.isof.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-klarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner.html
http://www.isof.se/bulletinen


 

Se filmerna från konferensen Klarspråk 2020 

 

Missade du den nordiska 
klarspråkskonferensen 
Klarspråk 2020 i november? 
Eller var du med och vill 
återuppleva minnena? 

Nu finns alla föredrag och 
diskussioner från konferensen 
publicerade på vår webb så att 
alla kan titta. 

Du hittar filmerna på 
isof.se/klarsprak2020.  
 
 

Isofs generaldirektör Martin Sundin och moderatorn Lena Lind Palicki  

 

Var med på en internationell konferens 

 
En positiv effekt av pandemin är att man kan vara med på 
internationella konferenser utan att resa tvärs över jordklotet. 
 
Passa på att delta i klarspråkskonferensen Access for all  
som genomförs den 11–13 maj. Det är de internationella 
klarspråksorganisationerna Plain och Clarity som anordnar 
konferensen tillsammans.  
 
Mer information om konferensen: accessforallconference.com  
 

Välkommen att 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 (Gabriella) 

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 
 

Glad påsk och härlig vår! 
Ingrid Olsson och Gabriella Sandström 
Klarspråksansvariga 
Språkrådet 
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