
 

Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor 

Maj 2021  

 

Hej kontaktperson!  

 
Här kommer ett nyhetsbrev från oss på Språkrådet.  
 
 

Grattis Skatteverket!  

Klarspråkskristallen 2021 gick till 
Skatteverket!  

På bilden syns Skatteverkets 
språksamordnare Camilla Lindholm 
tillsammans med Lena Lind Palicki som 
var moderator på konferensen 
Språkrådsdagen den 5 maj då priset 
delades ut.  

Juryns motivering:  

”Klarspråkskristallen 2021 tilldelas 
Skatteverket för ett gediget och 
systematiskt klarspråksarbete som 
fungerar även i kristider.  

Tack vare ett gott internt samarbete har 
Skatteverket snabbt kunnat ta fram ny information och nya tjänster under coronapandemin. 
Arbetet har letts av en grupp klarspråksexperter som haft tät dialog med sakkunniga. 
Skatteverket har också involverat användarna i utvecklingen av nya tjänster”. 

Prisutdelningen och alla föreläsningar från Språkrådsdagen kommer att publiceras på vår 
webbplats. 

 

Gå en klarspråkskurs på webben 

 

Våra finländska kollegor vid Institutet 
för de inhemska språken har publicerat 
en fin ny klarspråkskurs på svenska. 

Här får du lära dig vad klarspråk är, 
varför klarspråk lönar sig och hur du 
kan utveckla ditt skrivande. Du får 
hjälp av praktiska övningar och 
uppgifter som du kan tillämpa på dina 
egna texter. 

 

Tajmingen kunde inte varit bättre eftersom vår egen webbutbildning Att skriva bättre inte 
längre fungerar av tekniska skäl. Tipsa i stället om den här kursen!  

Länk: https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/klarsprak/webbkurs_i_klarsprak 

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/klarsprak/webbkurs_i_klarsprak


 

 

Läs mer i tidningen Klarspråk 

 

Vi håller precis på att ta fram nästa nummer av vår tidning 
Klarspråk. Den dimper ner i din mejlkorg i början av juni. 

I det nya numret berättar Camilla Lindholm om Skatteverkets 
prisade klarspråksarbete (se ovan). Det blir även goda råd för 
dig som håller klarspråkskurser på distans och information 
om Norges sprillans nya språklag.  

I tidningen presenterar vi också vårt nya mentorsprogram. 
Håll ögonen öppna om du är intresserad av att vara mentor 
eller få en! 

 

Du prenumererar väl? Annars är det bara att gå in och 
anmäla din e-postadress på isof.se/bulletinen.  
 
 

(Bilden visar förra numret.) 
 
 

Kom på seminarium 

 
Det finns några platser kvar till vårt seminarium Starta och driva klarspråksarbete den 
26 maj. Det blir ett halvdagsseminarium kl. 9–12, på distans via Zoom.  
 
Skynda dig in med din anmälan! 
 
Mer information om seminariet finns på isof.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-
klarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner.html. 

 
 

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 
 
Ingrid Olsson och Gabriella Sandström 
Klarspråksansvariga 
Språkrådet 
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