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Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och
hur går skrivarbetet till på myndigheter? I Myndigheterna har ordet presenteras undersökningar av texter och
skrivande. Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? Med hjälp av exempel från
några stora myndigheter får vi en inblick i förutsättningarna för skrivande och i hur arbetet går till.
Olika textgenrer analyseras och vi får veta hur mottagarna uppfattar dessa texter. Boken ger en bild av
myndigheters skriftliga kommunikation av i dag jämfört med för tio år sedan. Exempelvis får vi veta att
många texter är multimodala (innehåller, bilder, kartor osv.), att texterna har blivit längre medan
meningslängden minskat och att du-tilltal är helt etablerat. Dessutom diskuteras dagens och morgondagens
klarspråksarbete vid myndigheter. Boken vänder sig främst till skribenter på myndigheter, i kommuner och
andra offentliga organ men också till språkforskare och andra som ur ett vetenskapligt perspektiv är
intresserade av myndigheters kommunikation.
Författare är Catharina Nyström Höög, professor i svenska vid Högskolan Dalarna och språkforskarna Hedda
Söderlundh och Marie Sörlin. Tillsammans har de gjort undersökningar och skrivit manus till denna bok.

Jag lovar att vårvindar … I tidigare artiklar i Dagens Juridik har jag granskat bakgrunden till polisreformen
som sjösattes för snart tre månader sedan. Öppettider: tor-sön, kl 12-17. Arielspace riktar sig till alla som är
intresserade av rymdindustrin. Jag vill denna sköna vårdag berätta om en påhittad färd jag vill göra i naturen.
av Christina Berglund. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs
handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Vi har stänkt
fråga-svar-funktionen på Allmanhandling. Kommentarer kan mailas till rymden@arielspace. Min
släktforskning på min fars och farmors sida: Släkten Andersson Viltok. 08–604 77 08, Cigarrvägen 14,
Hökarängen Här finns tips om ordböcker och handböcker som ger svar på språkfrågor inom olika områden.
En sammanställning om teckenspråket och de dövas kultur och historia Belgien Benin Burkina Faso Burundi
Centralafrikanska republiken Djibouti Ekvatorialguinea Elfenbenskusten Frankrike Gabon … Kåseri nr 472.
Men istället ser jag: 31 december 2017 Din totala skuld är 0 kronor. Arielspace riktar sig till alla som är
intresserade av rymdindustrin. 08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen Här finns tips om ordböcker och
handböcker som ger svar på språkfrågor inom olika områden. Där kan du ställa dina frågor om du inte hittar
svar i texterna här på Allmanhandling. se. Arielspace riktar sig till alla som är intresserade av rymdindustrin.

