
 

Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor 

Juni 2020  

 

Hej kontaktperson!  

 
Här kommer lite information från oss på Språkrådet  
innan det är dags att ta ledigt för semester.  
 
 
 
 

 

Grattis till Klarspråkskristallen!  

 

Klarspråkskristallen 2020 hade temat 
nya kanaler och nya metoder för klarspråks-
arbete. Kristallen gick till Konsument- och 
medborgarservice i Göteborgs stad, för deras 
gedigna klarspråksarbete. Stort grattis! 

Eftersom vår konferens Språkrådsdagen 
ställdes in kommer själva kristallen att delas 
ut på nästa års konferens, men pristagarna 
ordnade en egen ceremoni (se bilden) och fick 
en videohälsning från kultur- och demokrati-
minister Amanda Lind. 

Du kan läsa mer om vinnarnas klarspråks-
arbete och se videohälsningen på vår webb: 

 https://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2020/2020-05-
05-konsument--och-medborgarservice-goteborgs-stad-tilldelas-klarsprakskristallen-
2020.html  

 https://www.isof.se/sprak/klarsprak/bulletinen-klarsprak/bulletinen/2020-06-03-
uthallighet-och-engagemang-viktigast.html  

Nästa år kommer Klarspråkskristallen att ha temat klarspråksarbete i kristid. Dags att börja 
fila på en nominering? 
 
 

Anmäl din e-postadress för att fortsätta läsa Klarspråk! 

 

I förra veckan skickade vi ut ett nytt nummer av tidningen Klarspråk.  
I tidningen kan du bland annat läsa mer om vinnarna av Klarspråks-
kristallen (se ovan). 

Från och med nästa nummer kommer tidningen bara att publiceras 
digitalt. Samtidigt byter vi prenumerationssystem.  

Detta innebär att alla som vill prenumerera (dvs. även du som redan 
är prenumerant) måste anmäla sig i det nya systemet. Det gör du 
genom att fylla i din e-postadress i formuläret på www.isof.se/bulletinen.  

Gör det nu! 
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Läs rapport 

 
Förra våren svarade ni och många andra på en enkät om hur ni 
arbetar med klarspråk. Tack!  
 
Under hösten 2019 kompletterade vi enkätsvaren med intervjuer 
med ett antal klarspråksansvariga. Intervjuerna och analysen av 
enkäten genomfördes av Karin Hansson.  
 
Karin har nu sammanställt resultaten i en rapport med den 
positiva titeln ”Det finns ett sug efter klarspråk”.  
 
https://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/nyheter-2020/2020-06-11-de-flesta-arbetar-
med-klarsprak---men-det-ar-fortfarande-inte-sjalvklart.html  

 

 

Kom på konferens 

 

Den 19–20 november 2020 anordnar 
vi en nordisk klarspråkskonferens 
med föreläsare och deltagare från alla 
de nordiska länderna. Konferensen har 
temat nya metoder och nya 
samarbeten.  

Vår plan är att det både ska gå att delta 
på plats i Stockholm och digitalt. 
Formerna för detta är dock inte riktigt 
klara än, men håll utkik efter mer 
information på 
www.isof.se/klarsprak2020  
 
Vi ses! På det ena eller andra sättet! 
 
 

Välkommen att kontakta oss 

 

Du är alltid välkommen att vända dig till oss med frågor eller önskemål.  

Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm. Besöksadress: Alsnögatan 7 i Stockholm. 

Webbplats: www.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 (måndagar och torsdagar kl. 10–12), svenska@isof.se  

Twitter: www.twitter.com/sprakradgivning  

Facebook: www.facebook.com/sprakradet  

Linkedin: www.linkedin.com > Klarspråksarbete i Sverige 
 
Trevlig sommar! 
Ingrid Olsson och Gabriella Sandström 
Klarspråksansvariga 
Språkrådet 

https://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2020/2020-06-11-de-flesta-arbetar-med-klarsprak---men-det-ar-fortfarande-inte-sjalvklart.html
https://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2020/2020-06-11-de-flesta-arbetar-med-klarsprak---men-det-ar-fortfarande-inte-sjalvklart.html
https://www.isof.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2020/2020-06-11-de-flesta-arbetar-med-klarsprak---men-det-ar-fortfarande-inte-sjalvklart.html
http://www.isof.se/klarsprak2020
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/

