Språkrådet
Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige. Vi arbetar
särskilt med svenskan, de nationella minoritetsspråken
och svenskt teckenspråk och samordnar arbetet för ett
enkelt och begripligt myndighetsspråk. Språkrådet är en
del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Kontakta oss
Postadress
Box 20057, 104 60 Stockholm

Telefon
0200-28 33 33 (växel)

E-post
klarsprak@sprakochfolkminnen.se

Webb
www.sprakochfolkminnen.se/klarsprak

Språkfrågor
0200-29 55 55 (kl. 9–12)
sprakfragor@sprakochfolkminnen.se
twitter.com/sprakradgivning
facebook.com/sprakradet

Språkrådet

KLARSPRÅK
– för en vårdad, enkel
och begriplig svenska

Vad är klarspråk?
Klarspråk står för klara och tydliga myndighetstexter som
är anpassade för de tänkta mottagarna och skrivna på ett
vårdat, enkelt och begripligt språk.

Hur kan Språkrådet
hjälpa till?
Språkrådet arbetar med att inspirera och stötta
organisationer i klarspråksarbetet.

Varför arbeta med klarspråk?
Det finns många goda skäl till att satsa på klarspråksarbete. Enkla
och begripliga myndighetstexter

Vi på Språkrådet
•

ger stöd att starta och driva klarspråksarbete

•

främjar demokratin och rättssäkerheten

•

håller föreläsningar och ordnar seminarier

•

ökar medborgarnas förtroende för myndigheterna

•

samlar kontaktpersoner i nätverk

•

sparar tid och pengar.

•

informerar via nyhetsbrev och webben

•

ger ut informationsbladet Klarspråk

•

delar ut priset Klarspråkskristallen

•

ger ut handböcker och skrivregler

•

svarar på språkfrågor.

Hur kan man arbeta med klarspråk?
Några tips om hur ni kan arbeta med klarspråk på arbetsplatsen:
•

Fastställ en långsiktig plan för klarspråksarbetet.

•

Samarbeta och läs varandras texter.

•

Undersök vad mottagarna tycker
om texterna.

Webbhjälpmedel
•

Klarspråkstestet. Ett interaktivt test för beslut och längre texter.

•

Utbilda personalen.

•

Att skriva bättre. En webbaserad klarspråksutbildning.

•

Utforma bra mallar.

•

Informera om klarspråk på intranätet.

Handböcker

•

Bilda nätverk, inom organisationen
eller tillsammans med andra.

•

Klarspråk lönar sig. Handbok för ett effektivt klarspråksarbete.

•

Ta hjälp av språkexperter för att
planera och genomföra klarspråksarbetet.

•

Myndigheternas skrivregler. För alla som skriver i offentlig
verksamhet.

•

Språklagen i praktiken. Språkrådets riktlinjer för tillämpning
av språklagen.

§ 11 Språket i offentlig verksamhet ska vara
vårdat, enkelt och begripligt.
Språklagen (2009:600)
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