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Kapittel 1: Innledning 
Dette dokumentet er prosjektplan for prosjektet ”Klarspråk i Statens vegvesen” som starter 

opp i januar 2011. Dokumentet er utarbeidet av en forprosjektgruppe (se kapittel to for 

detaljer) som har hatt i oppgave å definere hva klarspråkprosjekt skal inneholde.  

 

Målgruppen for dokumentet er arbeidsgruppa som skal jobbe med prosjektet. Arbeidsgruppas 

leder og medlemmer blir definert i løpet av høsten 2010. Prosjektleder for arbeidsgruppa skal 

eie dokumentet og sørge for at prosjektet gjennomføres etter planen. Prosjekteier er 

kommunikasjonsdirektør Sissel Faller.  

 

1.1 Om prosjektet 

Prosjektet ”Klart språk i staten” drives av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 

samarbeid med Språkrådet. Prosjektets formål er å stimulere til bedre og mer brukervennlig 

språk i statlige virksomheter.  

 

Statens vegvesen er en stor samfunnsaktør med mange brukergrupper og skal derfor gjøre en 

innsats for å ha et så enkelt og tilgjengelig språk som mulig når vi kommuniserer med våre 

brukere. Prosjektet Klart språk i staten gir oss en unik mulighet til å ta i bruk allerede etablerte 

hjelpemidler og starte en systematisk prosess for å bli bedre på dette området.  

 

Et ambisiøst mål for dette arbeidet vil være å vinne ”Klarspråkprisen” i 2012. Denne deles ut 

av FAD, via Klarspråkprosjektet, og går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for 

å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisvinneren må ha 

gjennomført konkrete tiltak med gode resultater og det vil også telle positivt at arbeidet er 

nyskapende. 

 

1.2 Fem gode grunner 

Difi oppgir fem gode grunner for å jobbe med språk. Vi tar disse med da det er viktige 

prinsipper for språkarbeidet.  

 
1. Klarspråk fremmer demokratiet og rettssikkerheten  

Myndighetene gir informasjon om blant annet rettigheter og plikter. Derfor bør 

forvaltningsspråket være klart og lettfattelig. Tungt og uklart språk i tekster fra det offentlige 

kan føre til at mange mister muligheten til å delta i saker som angår dem.  

 

2. Klarspråk skaper tillit  

Tungt og uklart språk kan skape avstand mellom avsenderen og mottakeren. En mottaker som 

får et uforståelig brev, kan lett begynne å tro at avsenderen skjuler noe. Klarspråk minsker 

avstanden og skaper tillit til myndighetene. 

 

3. Klarspråk sparer tid og penger  

Et klart og brukertilpasset språk reduserer faren for misforståelser. Færre spørsmål fra 

mottakerne gir kortere saksbehandlingstid. Myndighetene sparer med andre ord tid og penger 

hvis de skriver klart og begripelig. 
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4. Klarspråk fremmer kommunikasjonen  

Tungt og uklart språk forstyrrer kommunikasjonen. Klarspråk bidrar til at mottakeren lettere 

oppfatter avsenderens budskap. 

 

5. Det offentlige skal være et forbilde  

Myndighetene skal gå foran med et godt eksempel, også språklig. Skrivefeil skjemmer teksten 

og gir et dårlig inntrykk av skribenten. Oppstyltet og ullent språk kan få folk til å tro at 

skribenten har noe å skjule. Klarspråk bør derfor være et ideal for offentlig språkbruk. 

 

Kapittel 2: Bakgrunn 
Kommunikasjonsdirektør Sissel Faller har godt språk som et av sine overordnede mål i 

resultatavtalen med vegdirektøren for 2010.  

 

Som et av tiltakene i å oppfylle målene i resultatavtalen satte kommunikasjonsstaben våren 

2010 ned en forprosjektgruppe som har ansvar for å definere hva Statens vegvesens 

klarspråkprosjekt skal inneholde. Gruppa skal levere en overordnet plan for et langsiktig 

klarspråkprosjekt som settes i gang i januar 2010.  

 

Gruppas fokus har vært på definering av prosjektets målbilde, organisering, ansvar og 

ressurser i tillegg til overordnet definisjon av tiltak.  

2.1 Nå-situasjonen i Statens vegvesen 

Gruppa har brukt noe tid på å kartlegge situasjonen når det gjelder språkarbeid i 

organisasjonen og har funnet ut følgende: 

2.1.1 Generelt 

Ingen i organisasjonen eier eller følger med på utvikling av brev/skjemaer og andre tekster. 

Dette betyr at det ikke finnes retningslinjer for hvordan vi utvikler brev og skjemaer, og det er 

opp til den som skal lage brev/skjema å finne sin måte å gjøre dette på. 

 

I mange tilfeller er det ikke samarbeid i etaten om tekster til publikum. Vi har sett at helt ned 

på trafikkstasjonsnivå sendes det ut forskjellige typer tekster om det samme temaet. Det 

brukes altså mye tid på å utarbeide tekster på lokalt nivå – som kunne vært samkjørt og 

effektivisert.   

 

Tekstene på Vegvesen.no inngår i en rutine der web-redaktør har hovedansvar for innhold og 

språk, og web-redaksjonen daglig oppdaterer. Mye arbeid har blitt lagt inn i språk og hvordan 

bygge opp godt innhold, men det er fortsatt en jobb å gjøre.  

 

Etatens skrivenorm gir noen tips til hvordan tekster kan utformes, men fokuserer i hovedsak 

på hvordan brev skal bygges opp for å bli gode saksdokumenter og klare for arkivering. Den 

er lite brukt i etaten og blir nå oppdatert i forbindelse med etableringen et nytt felles 

lagringssystem, Dokumentum, som er en del av MIME-prosjektet. 

 

Det holdes få språkkurs. Enkelte av skolene har egne skrivetreningskurs som håndteres fra 

seksjon for virksomhetsutvikling, men dette er ikke satt inn i et større system. Nynorskkurs 

avholdes fra tid til annen hvor klarspråk utgjør en liten del av kurset. 
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2.1.2 Publikumstjenester 

Publikumstjenester fører statistikk over hvor mange som ringer inn om førerkort, kjøretøy 

men har ingen detaljert oversikt over hva publikum spør om. De henviser til fire 

hovedområder med flest henvendelser: 

 Purrebrev om PKK/EU-kontroll 

 Oblatutsendelse 

 Omregistrering av kjøretøy 

 Vognkortutsendelse 

 

Det er ingen rutine på tilbakemeldinger til teksteier ved mange henvendelser. Dette gjør at 

tilbakemeldinger fra publikum som oftest ikke gir endret innhold i tekster.  

 

2.1.3 Trafikkstasjon 

Samtaler med Risløkka trafikkstasjon viser interessante trekk. De har ingen tilgjengelig 

statistikk om henvendelser i forbindelse med masseutsendelser, men trekker frem flere 

problemområder som gir seg utslag i mange henvendelser: 

o Mange henvendelser ang førerkort og registrering 

o Salgsmeldinger som blir sendt i retur 

o Varselbrev til registrering – varsel 1 og 2 

o Skjema for bestilling av kjennemerke – behov for standard skjema  

Risløkka mener den største utfordring er mangel på samkjøring av store utsendelser 

trafikkstasjonene imellom. F.eks. brev til 16-åringer og foresatte sendes ut til forskjellig 

tidspunkt, med ulikt innhold og budskap. 

 

Språket i standardbrevene oppfattes som tungt og altfor omfattende. Det skal være formelt, 

men må tilpasses leserne. 

 

2.1.4 Publikums oppfattelse av oss 

Statens vegvesen har før forprosjektet gjort lite undersøkelser på hvordan publikum opplever 

informasjon fra oss. Generelle undersøkelser viser trender som det er grunn til å tro vi kan 

sammenligne oss med. 

 

TNS Gallup gjorde en undersøkelse for Difi i 2009 som kartla hvilke erfaringer folk har med 

skriftlig informasjon fra staten og hvilke holdninger de har til staten som avsender. Den viser 

at i overkant av 1/3 av de spurte mener at det offentlige ikke skriver klart og forståelig og 

synes offentlige skjemaer er vanskelige å fylle ut. Nærmere 1/4 mener informasjon på 

offentlig nettsted er vanskelig å forstå. 

 

I Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført av Difi i 2009 ble 12 500 innbyggere spurt 

om deres mening om det offentlige tjenestetilbudet. Undersøkelsen viser at samferdsel er et av 

områdene respondentene er minst fornøyde med, og hele 48 prosent mener at standarden på 

riksveier og europaveier er dårlig. Likevel har over 60 prosent et godt inntrykk av Statens 

vegvesen. 
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Kapittel 3: Mål og rammer 
Ut ifra disse funnene har forprosjektgruppa valgt å fokusere på områdene som direkte 

involverer språk. Mål, premisser og suksesskriterier tar dette opp i seg. Avgrensningene 

forklarer hva prosjektet ikke skal ta for seg, og vi har også lagt inn anbefalinger på hva som 

kan gjøres videre med de resterende funnene ovenfor.  

3.1 Mål: 

1. Språket i Statens vegvesens skriftlige kommunikasjon skal forbedres. Det skal være 

klart, enkelt og forståelig - i tråd med Statens kommunikasjonspolitikk 

2. Brukerne av våre tjenester skal forstå sine plikter, rettigheter og muligheter første 

gang de mottar informasjon fra oss 

3. Gjennom vår skriftlige kommunikasjon skal vi oppfattes som en åpen og 

kundevennlige etat 

4. Tilsatte i Statens vegvesen skal få økt forståelse av hvilke gevinster det ligger i å 

bruke klarspråk 

5. Tilsatte i Statens vegvesen skal få kunnskapen og opplæringen de trenger for å skrive 

klart for både interne og eksterne lesere 

 

3.2 Premisser: 

Viktige premisser for klarspråkprosjektet er: 

 Førstelinjen skal høres. Det er her førstehåndskunnskap om publikum ligger 

 Systematisk tankegang. Vi lager et system for tekstarbeid 

 Overføringsverdi. Arbeidet vi gjør med en type tekster skal kunne overføres til andre 

type tekster. Praktisk bruk av systemet vi lager 

 Læring. Vi skal ta ut læring fra fasene som vil inngå i videre klarspråkarbeid. 

Videreutvikler og lærer hvordan vi skal bruke systemet vi lager 

 Evaluering. Vi skal måle effekt av det vi gjør og vise hvordan klarspråk effektiviserer 

organisasjonen 

 Gjør det riktig første gangen 

 

3.3 Suksesskriterier 

 Prosjektet må forankres i ledelsen, både toppledelsen og lederne for 

seksjoner/kontorer 

 Arbeidsgruppen må være riktig sammensatt 

 Det må tilføres tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre prosjektet 

 Gruppen må finne suksesshistorier og dele disse internt for å vise fordelene klarspråk 

gir 

 Målbare tiltak ved prosjektet finnes og vises fram 

 Prosjektet må ikke favne for bredt 

3.4 Avgrensinger 

Et slikt prosjekt er viktig å avgrense. Siden dette er nybrottsarbeid i etaten vil et 

suksesskriterium være å ikke gape over for mye. Forprosjektgruppa har derfor valgt å legge 

inn følgende avgrensninger:  
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 Prosjektet skal ikke ta for seg alle utfordringer når det gjelder språk i Statens 

vegvesen. For eksempel vil oversettelse til andre språk enn norsk (bokmål og nynorsk) 

ikke være del av prosjektet.  

 Prosjektet vil ikke fokusere spesielt på måloppnåelse av nynorskprosenten. Klarspråk 

er ikke avhengig av målform, og de samme prinsippene vil gjelde for begge 

målformer.  

 Prosjektet vil ikke ta på seg å lage rammeavtale på språkvask, oversetting eller annet 

som relaterer til språk.  

 Prosjektet vil ikke ta for seg prosessendringer. Forprosjektet har funnet ut at det 

mangler prosessflyt i mye av vårt arbeid mot brukerne.  

o Det er ingen organisert evaluering av nye tekster som utarbeides, og spørsmål 

som kommer inn til trafikkstasjoner og publikumstjenester blir sjelden ført 

tilbake til teksteier slik at tekst kan justeres basert på tilbakemeldingene. 

o Teksteier har ingen rutine på å sjekke ut med førstelinjen og andre deler av 

etaten når en ny tekst skal utformes og mister dermed verdifull informasjon 

som kunne gjort teksten bedre. 

Kapittel 4: Organisering av arbeidet 
Klarspråkprosjektet starter opp på nyåret 2011 og blir delt inn i tre faser. Hensikten med 

oppdelingen er å starte i det små, lære av det vi gjør og så utvide arbeidet.  

 

4.1 Faseinndeling 

I den første fasen skal prosjektet oppdatere utvalgte tekster innen områdene førerkort og 

kjøretøy. I tillegg skal prosjektet heve kunnskapen om klarspråk i etaten i form av 

kommunikasjonskampanjer, ”språklige vorspiel” og andre tiltak.  

 

I den andre fasen skal prosjektet utarbeide klare retningslinjer og metode for hvordan vi 

arbeider med språk i Statens vegvesen basert på erfaringene fra den første fasen. 

Retningslinjene og metoden skal innføres i organisasjonen. Den interne kompetansehevingen 

fortsetter i form av tyngre tiltak som kursing og innlegg på skoler, nytilsattkurs og lignende.  

 

I den tredje fasen skal prosjektet innføres i linja. Det må avklares eierskap og hvordan 

tiltakene i prosjektet skal håndteres videre.  

 

Forprosjektet anbefaler at klarspråkprosjektet overføres til en eier og går inn i linja på dette 

tidspunktet. Prosjektet opphører og igangsettelse av et andre prosjekt må vurderes.  

 

De tre fasene er nærmere beskrevet i vedlegg en – tiltaksplan for klarspråkprosjektet i Statens 

vegvesen.  

 

4.2 Tidsplan 
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Statens vegvesens språkprosjekt
Tidsplan 2011 og 2012

1. jan 11 1. juni 11

Implemen-
tering

Prosjekt

1. feb
12

1. okt 11

Input til prosessen: innhente informasjon, lære av andreKommunikasjon, målinger og forankring pågår hele veien

Diskusjon i 
gruppa

Diskusjon i 
gruppa

Diskusjon i 
gruppa

Fase to!

Retningslinjer

Metode

Kunnskapsheving

Fase en!

Tekstgjennomgang

Ta nye tekster i bruk

Kunnskapsheving Presentere 
ELM

Fase tre

Prosjektet 
overføres til linja

Nytt prosjekt 
igangsettes?

Høst 2010

Forberedelser

Kick-off

Nullmålinger 

Arb.gruppa på plass

 
 

4.3 Evalueringer 

Forprosjektet forutsetter at arbeidet med klarspråk i Statens vegvesen evalueres for å få 

kartlagt i hvilken grad vi når målene i planen. Det er av stor interesse å se hvilken effekt 

tiltakene har.  

 

Det legges opp til både kvantitative og kvalitative målinger, enten alene eller i kombinasjon. 

Det skal gjennomføres generelle evalueringer før prosjektstart og spesifikke evalueringer 

underveis i prosjektet. I etterkant utføres nok en generell evaluering for å dokumentere om de 

spesifikke tiltakene i prosjektet har oppnådd ønsket effekt.  

 

4.3.1 Forhåndsevalueringen  

I løpet av høsten 2010 vil forprosjektgruppa lage en forhåndsevaluering. Denne evalueringen 

vil danne grunnlaget for det arbeidet som hovedprosjektet starter opp i 2011. Formålet vil 

være todelt:  

 Kartlegge generelle interne holdninger, praksis og ønsker blant tilsatte 

 Kartlegge publikums generelle oppfatninger av språket Statens vegvesen bruker i sin 

skriftlige kontakt med dem  

  

En generell intern kartlegging om klart språk 

Målgruppe: Et representativt utvalg av alle medarbeiderne i Staten vegvesen 
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Formål: Å få kunnskap om holdninger, praksis, ønsker på området klart språk hos ledere og 

medarbeidere.  

Problemstillinger: Hvor viktig synes tilsatte/ledere det er å skrive klarere og enklere? Hvilke 

utfordringer eller barrierer opplever de i dag for å skrive klart og forståelig? Hva kan være 

drivkrefter og motkrefter, internt og eksternt for å bedre språket? Hvilke behov har de for 

opplæring, tilrettelegging, nye rutiner. Hvilket ansvar synes de de har for å bruke et kalrt og 

enkelt språk?  

Metode: Questback-undersøkelse for hele etaten. Kampanjefelteltet på Vegveven (intranett) 

benyttes for å markedsføre undersøkelsen. Ved å klikke på banneret starter undersøkelsen. 

Ressurser: En liten arbeidsgruppe (2 personer) med kompetanse fra undersøkelser, som kan 

utvikle spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og analysere dataene. Bør lage en liten 

oppsummering i en rapport som presenteres internt for alle. 

     

 

En generell ekstern kartlegging av brukernes oppfatning av språkbruken i Statens 

vegvesen 

Målgruppe: a) Et representativt utvalg av personer som besøker en trafikkstasjon for å få 

utført en tjeneste b) Et representativt utvalg av besøkende på vvegvesen.no. 

Formål: Kartlegge publikums generelle holdninger og oppfatning av språket som brukes i 

skriftlig kommunikasjon og på nettsidene.  

Problemstillinger: Byråkratisk språk kan ofte være vanskelig og tungt. Hvordan ser dette ut i 

tekstene fra SVV? Gir tekstene svar på spørsmål bruker har? Er det klart for bruker hva 

han/hun må respondere på? Finner bruker den informasjon han / hun er ute etter? 

Metode: Elektronisk spørreundersøkelse via vegvesen.no og på e-post til kunder som 

oppsøker trafikkstasjonene. 

Ressurser: En liten arbeidsgruppe med kompetanse fra undersøkelser som kan utvikle 

undersøkelsen.  

 

4.3.2 Underveisevalueringer 

Underveis i prosjektet skal de spesifikke utfordringene med språket kartlegges og effekten av 

tiltakene evalueres. Vi benytter en kvalitativ metode i denne fasen for å få tak i mest mulig 

nyttig informasjon som vi kan bruke direkte i oppdateringsarbeidet av tekstene. Både 

førstelinjens og brukernes tilbakemeldinger skal høres og brukes til å justere og ferdigstille 

tekstene.  

 

Kartlegging i førstelinjen om de konkrete tekstene 

Målgruppe: Et utvalg ansatte på trafikkstasjoner og i Publikumstjenester  

Mål: Å få innspill til forbedring av nøkkelinformasjonen basert på henvendelser de får fra 

brukere 

Problemstillinger: Å få identifisert førstelinjens syn på de utvalgte tekstene prosjektet skal 

gjennomgå i fase 1, få konkrete tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Samle inn deres 

erfaringer basert på respons fra publikum.  

Metode: En eller to fokusgrupper.  

Ressurser: To personer til å planlegge og å gjennomføre intervjuene.  

 

Kartlegging av de konkrete tekstene hos brukerne 

Målgruppe: Et utvalg brukere som er i målgruppen for tekstene som skal gjennomgås 

Mål: Å få innspill til forbedring av nøkkelinformasjonen  
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Problemstillinger: Byråkratisk språk kan ofte være vanskelig og tungt. Hvordan ser dette ut i 

tekstene fra SVV? Gir tekstene svar på spørsmål bruker har? Er det klart for bruker hva 

han/hun må respondere på?  

Metode: To-tre fokusgrupper med deltagere som er i målgruppen, for eksempel elever ved 

videregående skoler som er i ferd med å ta førerkort. Evt. undersøkelse via vegvesen.no/i 

skranken på trafikkstasjonene for å nå de som er i målgruppen for kjøretøytekstene.   

4.3.3 Etterevalueringer 

Ved prosjektets slutt må det foretas en større måling for å vurdere effekten av tiltakene sett 

opp mot målene i prosjektplanen. Målet her vil være å konkludere på om målene i prosjektet 

er nådd, eventuelt hvorfor ikke, og justere arbeidet og det som har kommet ut av prosjektet. 

Detaljert planlegging av etterevalueringene gjøres av arbeidsgruppa, men følgende skal være 

viktige elementer:  

 

Gjenta den interne undersøkelsen utført før prosjektstart 

Mål: Hva har man lykkes/ikke lykkes med. Hva kan gjøres mer eller mindre av. Hvilke 

forbedringer må til. Full evaluering av tiltakene.  

 

Gjenta undersøkelsen mot brukerne utført før prosjektstart 

Mål: Undersøke grad av tilfredshet, forståelse, forbedringer med mer av tekstene.  

 

Gjenta undersøkelsen mot førstelinjen  

Mål: Hvilke effekter har de merket som resultat av arbeidet med klart språk?  

Problemstillinger: Endringer på henvendelser som kommer, antall, spørsmål. Effektivitet. 

Tilfredshet. Omdømme.     

 

Kartlegging av de konkrete tekstene hos brukerne 

Mål: hvilke effekt har arbeidet med tekstene hatt 

Problemstillinger: Gir tekstene svar på spørsmål bruker har? Er det klart for bruker hva 

han/hun må respondere på? 

 

Eventuelt: Ta inn spørsmål i andre undersøkelser som pågår 

Mål: Undersøke tillit, oppslutning, tilfredshet med produkter, tjenester, service med mer fra 

Statens vegvesen.  

Problemstillinger: Syn på tilgjengelighet, åpenhet, språket i ulike produkter, forbedringer 

med mer. Generell tilfredshet med Statens vegvesen,  

Metode: E-postundersøkelse 

 

Kapittel 5: Ressurser 

5.1 Arbeidsgruppa 

Forprosjektet har kartlagt kompetansen som trengs i et slikt prosjekt, basert på hva andre har 

gjort og tiltakene som planlegges.  

Kompetansekrav 

Her har vi valgt å dele kompetansekravene i to; fagkunnskap og ledelseskunnskap. Kravene er 

basert på tiltaksplanen i vedlegg en og på hvordan andre har bygd opp lignende grupper.  
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 Fagkunnskap 

o Hva er klart, enkelt og forståelig språk? 

o Fagkunnskap om temaene førerkort og kjøretøy 

o Kunnskap om systemer tekstene hører hjemme i 

o Kurs og læring 

o Implementering av endret informasjon/endrede prosesser 

o Kunnskap om hva brukerne ikke forstår – fra førstelinjen 

o Kommunikasjonskunnskap 

o Kunnskap om evalueringer 

 

 Ledelseskunnskap 

o Prosjektledelse 

o Prosessledelse 

o Endringsledelse 

o Forankringsarbeid i etaten 

o Økonomistyring 

 

Ut ifra kompetansebehovet og måten prosjektet er lagt opp på har forprosjektgruppa kommet 

fram til følgende anbefaling til organisering av prosjektet. 

Organisering 

Prosjektleder på fulltid.  

Denne skal lede prosjektet, ha budsjettansvar og eie prosjektplan. Prosjektleder har ansvar for 

å ”holde koken oppe” i organisasjonen, ha dialog med prosjekteier/styringsgruppa og forankre 

arbeidet i ledelsen og ellers. Prosjektleder har ansvaret for at arbeidsgruppen fungerer og 

leverer i henhold til planen, og skal delta aktivt i arbeidet. Skal også koordinere 

referansegruppa.  

 

Prosjektleder antas å kunne rekrutteres fra kommunikasjonsmiljøet og sitter fra 1. januar 2011 

til 1. mars 2013.  

 

Arbeidsgruppen blir delt i to grupper (tekstgruppa og kunnskapshevingsgruppa) som får 

ansvaret for gjennomføringen av tiltakene. I dette ansvaret ligger planlegging, gjennomføring 

og evaluering. Gruppene utpeker en person hver som koordinerer arbeidet.  

 

Ingen av deltakerne vil være i prosjektet på fulltid, men tid må formelt settes av til prosjektet. 

Et sted mellom 10 % og 20 % anser vi som passende. Arbeidsgruppen sitter fra 1. januar 2011 

til 1. mars 2013.  

 

Ekstern konsulentbistand som skal bidra med ekspertise innen filologi (språk), prosessledelse 

og endringsledelse. Konsulenten(e) forventes å bidra inn i begge gruppene, spesielt på 

områdene tekstarbeid, kursing og implementering av tekster og andre endringer. 

Konsulenten(e) vil også være støtte til prosjektleder.  

 

Kravspekk sendes ut på anbud.  

 

Tett samarbeid mellom alle parter vil være en suksessfaktor.  

 

Arbeidsdeling 
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Tekstgruppa skal gjennomgå utvalgte tekster i fase en. Erfaringer fra dette arbeidet brukes i 

fase to til å utvikle retningslinjer og metode, ref tiltaksplan. I tillegg skal tekstgruppa innføre 

de nye tekstene, retningslinjene og metodene i organisasjonen samarbeid med 

kunnskapsgruppa. Tekstgruppa skal også bidra til at prosjektet overføres til linja i fase tre.  

 

Kunnskapshevingsgruppa skal planlegge og gjennomføre en språkkampanje i fase en. I fase to 

skal de jobbe språk inn i skoler og kurs/opplæringstiltak som allerede finnes og avgjøre 

hvordan rene språkkurs skal gjennomføres. Gruppa skal også hjelpe tekstgruppa med å 

innføre tekster, retningslinjer og metode.  

 

Tiltakene står detaljert i vedlegg en, og arbeidsgruppa forventes å avklare detaljer internt.  

 

Deltakere 

Basert på kompetansebehovet og arbeidsoppgavene i de to gruppene anbefaler 

forprosjektgruppa følgende funksjoner inn i prosjektet.  

 

Tekstgruppa: Skal bestå av faste medlemmer som jobber seg gjennom alle oppgavene. I 

tillegg hentes ressurspersoner fra førerkort og kjøretøyområdene inn ved behov. 

Ressurspersonene vil være deltakere i gruppa når arbeid fra deres områder skal utføres. Dette 

for å effektivisere arbeidet så mye som mulig.  

 

De faste medlemmene anbefales å være følgende (i tillegg til aktiv prosjektleder): 

 To fra kommunikasjonsmiljøet 

o En er koordinator 

o Ønskelig med en fra Vegdirektoratet og en fra en region 

 En fra publikumstjenester 

 En fra systemeiersida  

 En ekstern konsulent (deles med kunnskapshevingsgruppa) 

o Filologekspert og bidra med prosessledelse i tekstarbeidet 

 

Ressurspersonene hentes inn i tekstgruppa når tekstene fra deres områder skal gjennomgås for 

å kvalitetssikre arbeidet og få aksept for beslutninger i egen avdeling. Deltakerne anbefales å 

være følgende:  

 En fagperson fra førerkortsiden 

 En fagperson fra kjøretøysiden 

 

Totalt: Fire til fem faste medlemmer (inkludert konsulent) og to ressurspersoner.  

 

Kunnskapshevingsgruppa: Skal bestå av faste medlemmer som jobber seg gjennom alle 

oppgavene. Medlemmene anbefales å være følgende (i tillegg til aktiv prosjektleder): 

 To fra kommunikasjonsmiljøet 

o En er ”språkekspert”   

o En er koordinator 

o Ønskelig med en fra Vegdirektoratet og en fra en region 

 En fra seksjon for virksomhetsutvikling 

 En fra HR – for eksempel seksjon for dokumentasjon 

 En ekstern konsulent 

o Filologekspert og bidra med planlegging av kursvirksomheten 

 

Totalt: Fire til fem faste medlemmer (inkludert konsulent.) 
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Referansegruppe 

Det anbefales at det opprettes en referansegruppe for å hente inn innspill underveis i 

prosjektet. Referansegruppen skal ikke ha en formell rolle i prosjektorganisasjonen, men skal 

gi råd til prosjekt og bidra til forankring og god kommunikasjonsflyt. Referansegruppen bør 

bestå av representanter innen førerkort / kjøretøy, nettverkspersoner tilsatt ved trafikkstasjon, 

systemperson (IT), representanter fra kommunikasjonsmiljøet og en juridisk person. Det 

anbefales at alle regioner er representert.  

 

Styringsgruppe 

Sissel Faller som prosjekteier avgjør om hun vil ha med seg en styringsgruppe. Det er ikke 

noe i veien for at alle avgjørelser tas av prosjekteier, dette vil også gjøre beslutningene raskere 

og linjene kortere.   

Kapittel 6: Kommunikasjon og forankring 
Kommunikasjon skal benyttes som et virkemiddel for å nå prosjektets mål. Denne 

kommunikasjonsplanen er forankret i etatens overordnede planer og baserer seg på verdier, 

rammer og prinsipper som er beskrevet i Statens vegvesens førende dokumenter for 

kommunikasjon
1
. Det er prosjektlederens ansvar å se til at kommunikasjonsplanen blir fulgt. 

 

6.1 Kommunikasjonsutfordringer 

 Vi kjenner ikke til alle nettverk som finnes innen områdene førerkort og kjøretøy. De 

nettverk vi har kjennskap til er ikke formelt operative, men består i hovedsak av en e-

postliste. 

 Det er mange pågående prosjekter som til enhver tid slåss om målgruppens 

oppmerksomhet. Klarspråk må skille seg ut av mengden og være oppmerksom på 

faren for information overload. 

 

6.2.  Målgrupper 

Kommunikasjonsinnsatsen retter seg mot både interne og eksterne målgrupper. 

Interne målgrupper: 

 Saksbehandlere og andre tilsatte som er i mye skriftlig kontakt med interne og 

eksterne bruker 

 Ledelsen  

 Andre tilsatte  
 

Eksterne målgrupper: 

 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 

 Samferdselsdepartementet (SD) 

 Andre organisasjoner som har klarspråkprosjekt  

 

                                                 
1
 Grunnlag for ledelse, styring og organisering. Kommunikasjonsstrategi for Statens vegvesen. Håndbok 220 – Informasjon i Statens 

vegvesen. Statens kommunikasjonspolitikk. Mediestrategi 2008. Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Arkivloven 
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6.3.  Kommunikasjonsmål 

Mål for Statens vegvesens interne kommunikasjon er at etatens egne tilsatte skal gis 

nødvendig adgang til å skaffe seg all den informasjonen de trenger for å fungere godt i sitt 

arbeidsmiljø, utføre oppgavene sine og være gode ambassadører for Statens vegvesen overfor 

omverden. 

 

Det grunnleggende målet for Vegvesenets eksterne kommunikasjon er at etaten opprettholder, 

og styrker, tilliten og troverdigheten i forhold til politikere, brukere og andre interessenter. 

Målrettet informasjons- og kommunikasjonsarbeid skal bidra til at etaten får et godt 

omdømme.  

 

Vår kommunikasjon skal kjennetegnes av å være: 

 Åpen, relevant, sannferdig og målrettet 

 Mottakerorientert 

 Forankret i kommunikasjonsplanene 

 Proaktiv 

 

Interne kommunikasjonsmål for dette prosjektet er: 

 Å synliggjøre gevinstene ved å bruke klarspråk i Statens vegvesen og skape 

engasjement rundt prosjektet  

 At alle tilsatte i Statens vegvesen vet at vi henvender oss skriftlig til publikum ved å 

bruke et klart og enkelt språk   

 At alle tilsatte som har mye skriftlig kontakt med brukere skal ha kjennskap til hvor de 

finner informasjon om klarspråk og hvilke muligheter de har for egen 

kompetanseheving 

 

Eksterne kommunikasjonsmål for dette prosjektet er: 

 Å synliggjøre at Statens vegvesen gjør en innsats for å bruke et klart, godt og 

brukervennlig språk i sine tekster til publikum 

 Kommunikasjonen skal bidra til å skape tillit og troverdighet. Målgruppene skal 

oppfatte at klarspråk bidrar til at Vegvesenet blir en bedre tjenesteleverandør. 

 Å synliggjøre Statens vegvesens som en aktiv aktør innen klarspråkmiljøet og fronte 

vårt prosjekt ovenfor målgruppene. 

 

6.4.  Budskap 

Det er viktig for prosjektets suksess at det blir forankret og kjent i etaten. Etaten må derfor 

orienteres om fremdriften i prosjektet og resultater som oppnås. Blant de tilsatte vil det være 

størst interesse for hvordan dette prosjektet vil påvirke deres arbeidshverdag og hvorfor det er 

viktig at de bruker et klart språk. Informasjon som er relevant for tilsattes arbeidsoppgaver må 

komme klart fram. 

 

6.4.1 Internt budskap: 

 Klarspråk sparer tid og penger  

 Klarspråk skaper tillit  
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 Klarspråk gjør oss mer åpen og kundevennlig  

 Klarspråk er artig  

 

6.4.2 Eksternt budskap: 

 Statens vegvesen gjør en innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk  

 Statens vegvesen går metodisk til verks for å forbedre språket 

 Klarspråk er samfunnsøkonomisk – publikum sparer tid på klaging og kø ved 

trafikkstasjonene når de forstår vårt budskap første gang 

 

6.5  Kanaler  

Kommunikasjonen skal tilrettelegges for tilbakemeldinger, innspill og kommentarer fra 

tilsatte og fagmiljøer. Valg av kanal tilpasses de enkelte målgrupper. 

 Linjen 

Kommunikasjon er et lederansvar og lederne skal brukes bevisst for å få budskapet ut i 

organisasjonen.  

 

 Vegveven 

Arbeidsgruppen etablerer egen temaside og publiserer nyheter og oppfriskende innlegg på 

Vegveven. Arbeidsgruppen bruker Confluence som arbeidsområde. 

 Nettverk  

Nettverk i etaten og i klarspråkmiljøet benyttes til å informere internt og eksternt om 

prosjektets mål, framdrift og resultater.  

 Skoler og presentasjonsmøter  

Vegvesenets skoler, nytilsattkurs og informasjonsmøter i tillegg til interne og eksterne 

seminarer og fagmøter.  

 Vegen og vi 

Vegen og vi er i hovedsak en intern kanal med etatens tilsatte som førsteleser, men leses 

også av eksterne, særlig i det offentlige og innen samferdselssektoren.  

 

6.6 Tiltaksplan 

Denne kommunikasjonsplanen gir grunnlag for valg av kommunikasjonstiltak som 

arbeidsgruppen nedfeller i en tiltaksplan. Tiltaksplanen beskriver hovedaktivitetene for 

kommunikasjonsinnsatsen og alle større tiltak bør evalueres.  
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Vedlegg en: Tiltaksplan for klarspråkprosjektet 

Fase en: 1. januar 2011 – 1. juni 2011 

Klarspråkprosjektet starter med å ta for seg forhåndsutvalgte tekster innenfor et avgrenset 

område, gjennomgå disse og lage nye. Dette er et ledd i å oppnå målene 1-3. I tillegg vil fase 

en starte opp den interne kompetansehevingen som må til for å nå målene 4-5.  

 

Tekstene som skal forberedes er forhåndsutvalgte brev, skjema og nettekster innenfor 

områdene førerkort og kjøretøy. Områdene er valgt ut fordi her har vi mye kontakt med 

publikum. Statistikk fra Vegvesen.no viser at disse områdene er de mest etterspurte fra 

publikum, sammen med Vegmeldingene. Det vil være viktig å se på muligheter og 

begrensninger i systemene tekstene sitter i.  

 

Tekstene skal oppdateres ved hjelp av vedlegg tre; utkast til ”Metode for gjennomgang av 

standardtekster.” Denne er utarbeidet av forprosjektet og tar utgangspunkt i metoder brukt i 

andre forvaltningsorganer, innspill fra Klarspråkprosjektet og egne vurderinger.  

 

Denne metoden skal videreutvikles i fase to av prosjektet, så det er viktig at arbeidsgruppa 

underveis diskuterer metoden og noterer seg endringer. 

Utvalgte tekster 

Ansvar: Tekstgruppa 

 

Tekstene ligger i vedlegg fire. Dokumentene som er valgt ut fra førerkort er: 

 

Nr Navn på tekst Detaljer Målgruppe Antall per 

år 

1 Tekst i trafikalt 

grunnkursbevis 

Genereres fra 

Trafikkskole-, sensor- 

og kursregisteret 

Alle som har tatt 

trafikalt grunnkurs 

og har lov til å 

øvelseskjøre 

60 000 

2 Bekreftelse på mottatt 

elektronisk søknad om 

førerkort  

Teksten blir 

automatisk generert i 

Sofi, Bekreftelsen 

vises på skjerm og 

sendes per e-post til 

søker 

Alle som søker 

elektronisk om 

førerkort 

32 000 

3 Skjema – søknad om 

førerkort.  

Fylles ut manuelt av 

søker 

Alle som søker per 

skjema om 

førerkort 

140 000 

4 Svarbrev på mottatt 

søknad 

Genereres i Føniks – 

sendes per brev til 

søker 

Alle som søker per 

skjema om 

førerkort 

140 000 

 

Følgende nettsider og undersider til disse skal i tillegg gjennomgås for å få et helhetlig språk i 

all informasjon til publikum: 

 

Navn på nettside 

(inkl. lenke) 

Type nettside Detaljer Korresponderer med 

tekst 
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Søknad om første 

gangs førerkort 

Tjeneste All tekst skal 

gjennomgås, også 

skjemaer og blanketter 

2 

Om førerkort Informasjonstekst Alle nettsidene under 

menypunktet skal 

gjennomgås 

1, 2, 3, 4 

Innbytte av 

utenlandsk førerkort 

Informasjonstekst Mange av disse må 

søke om førerkort på 

nytt 

2, 3, 4 

 

Relaterte spørsmål og svar fra Ida tas også med.  

 

Tekstene ligger i vedlegg fire. Dokumentene som er valgt ut fra kjøretøy er: 

 

Nr Navn på tekst Detaljer Målgruppe Antall per 

år 

1 Har du glemt EU-

kontrollen? 

Genereres fra Autosys Alle som ikke har 

gjennomført EU-

kontroll i tide 

760 000 

2 Vognkort del 1 og 2 Brev som sendes med 

vognkort til 

kjøretøyeier 

Alle som har kjøpt 

ny bil eller bruktbil 

1 million 

3 Varselbrev ved eierskifte 

eller omregistrering 

 Alle som ikke har 

omregistrert bilen 

etter reglene ved 

salg 

590 000 

 

Følgende nettsider (de relevante undersidene er lagt inn, det må en opprydning til under siden 

”vognkort” før disse tas) skal gjennomgås for å få et helhetlig språk i all informasjon til 

publikum  

 

Navn på nettside 

(inkl. lenke) 

Type nettside Detaljer Korresponderer med 

tekst 

EU-kontroll Informasjonsside  1 

Vognkort Informasjonsside Inkludert undersidene 

tap av vognkort og 

midlertidig vognkort 

2 

Omregistrering av 

kjøretøy 

Informasjonsside Inkludert undersidene 

salgsmelding, 

forsikring og avgifter 

og legitimasjon 

3 

 

Relaterte spørsmål og svar Ida gir tas også med.  

 

Implementering og eierskap 
Ansvar: Tekstgruppa med hjelp fra kunnskapshevingsgruppa.  

 

Alle tekstene skal ha en eier. Prosjektet skal lage et system for å identifisere eier av tekstene, 

og sørger for at denne synliggjøres for organisasjonen. Tekstene skal videre innføres. Her er 

det nødvendig med god kommunikasjonsinnsats internt og også med viktige eksterne 

https://svvgw.vegvesen.no/http:/sofi.vegvesen.no:7914/forerkort/control/soknad
https://svvgw.vegvesen.no/http:/sofi.vegvesen.no:7914/forerkort/control/soknad
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Diverse+krav+til+forerkort/Innbytte+av+utenlandsk+forerkort
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Diverse+krav+til+forerkort/Innbytte+av+utenlandsk+forerkort
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Diverse+krav+til+forerkort/Innbytte+av+utenlandsk+forerkort
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Periodisk+kjoretoykontroll/EU-kontroll.57064.cms
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/Vognkort/Midlertidig+vognkort
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/Omregistrering
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/Omregistrering
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samarbeidspartnere og målgrupper og samspill med systemeiere slik at de nye tekstene 

erstatter de gamle og kommer ut til publikum.  

Kunnskapsheving 

Ansvar: Kunnskapshevingsgruppa 

 

Tilsatte skal få økt forståelse av gevinstene som ligger i å bruke klarspråk gjennom en intern 

språkkampanje. Vi har mange kanaler som må benyttes for å motivere tilsatte til å bruke 

klarspråk og prosjektet får ansvar for å sette sammen en plan for kunnskapshevingen.  

 

Tiltak her vil blant annet være (NB! Listen er ment som en forslagsliste, andre tiltak kan 

komme til og noen tas ut. Dette avgjør prosjektet.) 

 Utvalgte språkrøktere / språkambassadører  

 Språkinnlegg på interne kurs osv, f.eks Petter Scherven 

 Bruke vegveven – ukens sitat, tåkedott fra eget hus, egne temasider for språk 

 Ulike språkkonkurranser 

 Bruke Yammer-nettverket?? 

 Vegen og vi – språkspalte, språkførerkort, språkquiz 

 Legge inn språkkåseri i forbindelser med allmøter når alle er samlet 

 
Fase to: 1. juni 2011 – 1. oktober 2011 
Prosjektet skal utarbeide klare retningslinjer for hvordan vi bygger opp en tekst. Prosjektet 

skal også ferdigstille en metode for hvordan vi oppdaterer tekster basert på erfaringene fra den 

første fasen. Retningslinjene og metoden skal innføres i organisasjonen. Dette bidrar til å 

oppnå målene 1, 2 og 3 og det er viktig at arbeidet bygger på målene. 

 

I tillegg vil den interne kompetansehevingen fortsette i form av tyngre tiltak som kursing og 

innlegg på skoler, nytilsattkurs også videre. Dette vil spesielt bidra til å oppnå mål 5.  

Retningslinjer og metode 

Ansvar: Tekstgruppa 

 

Basert på erfaringene i fase en utarbeides retningslinjer for klart, enkelt og forståelig språk i 

Statens vegvesen. Retningslinjene skal være oversiktlige, praktiske og med gode tips til alle 

som skriver. De skal samtidig være overordnete og ta opp i seg viktige klarspråkprinsipper.
2
  

 

Tekstgruppa bør vurdere om retningslinjene skal være kanalspesifikke, eller om det er mest 

hensiktsmessig med felles retningslinjer for alle tekster 

 

Retningslinjene bør som et minimum innholde regler for innhold (hva skal med), hvordan 

innholdet skal bygges opp og ordvalg. På www.klarsprak.no finnes det gode eksempler på 

retningslinjer for andre etater.  

 

                                                 

2 Viktige klarspråkprinsipper er: Vær klar på målet med teksten. Tenk over hvem du skriver for. Finn ut hva du vil at mottakeren skal vite 
eller gjøre. Ha et klart budskap. Kilde: klarsprak.no 
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Tekstgruppa skal vurdere hvordan retningslinjene skal presenteres. Ulike brukere internt vil 

ha ulikt behov og vil bruke retningslinjene forskjellig og derfor bør de også presenteres i ulike 

former. Eksempler: sjekklister for saksbehandlere, huskelister for forskjellige teksttyper og 

andre informasjonsprodukter.  

 

Vedlegg tre ”Metode for gjennomgang av standardtekser” som skal sikre at informasjonen 

tilpasses brukernes behov og bidra til at arbeid med revisjon av standardtekster gjøres på en 

systematisk og rasjonell måte, skal oppdateres av tekstgruppa i denne fasen. I løpet av fase en 

vil tekstgruppa ha opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan denne fungerer og hvilke 

justeringer som skal gjøres.  

 

Tekstgruppa skal sørge for at metoden kan tas i bruk i alle framtidige klarspråkprosjekter i 

organisasjonen – altså prosjekter der tekst skal forbedres. Som med retningslinjene vurderer 

tekstgruppa hvordan metoden skal presenteres.  

 

Det skal ikke utarbeides en større språkprofil som mange andre forvaltningsorgan har gjort. 

Det er fullt mulig å basere retningslinjene på mye av dette arbeidet og på www.klarsprak.no 

ligger innspill vi kan benytte oss av i vårt eget arbeid.  

Både retningslinjene og metoden skal deles med andre statlige organer gjennom nettstedet 

www.klarsprak.no.   

 

Kunnskapsheving 
Ansvar: Kunnskapshevingsgruppa 

 

Her vil vi fokusere mer på å få klarspråk inn i skoler og opplæringstiltak som allerede finnes i 

etaten, i tillegg til å utvikle kurs for tilsatte. Eksempler er etatens nytilsattprogram, skoler og 

UNG programmet. De tiltakene som i dag eksisteres bør oppdateres til å inneholde 

informasjon om språk i Statens vegvesen. Tiltak her vil blant annet være (NB! Listen er ment 

som en forslagsliste, andre tiltak kan komme til og noen tas ut. Dette avgjør prosjektet.) 

 Språk- og skrivekurs for utvalgte grupper. Differensiere mellom  

o Nytilsatte  

o Tilsatte som skriver mye 

o Tilsatte som skriver mindre 

 E-læring om klarspråk og skriving 

 Ta inn språk tidlig (nytilsattkurs) – likestilles med trafikksikkerhet 

 Strømlinjeforme språk innen skolevirksomheten i samarbeid med seksjon for 

virksomhetsutvikling 

 

Etter at retningslinjene er utarbeidet må de innføres i organisasjonen. Prosjektet skal sørge for 

at alle tilsatte vet hvor de finner det de trenger for sitt behov, og vet hvordan de skal bruke 

klarspråk. Arbeidet vil bestå av forankring i organisasjonen, av kommunikasjonskampanjer 

internt og andre tiltak som defineres av prosjektet.  

Fase tre: Desember 2011 til februar 2012 

Ansvar: Prosjektleder i tett samarbeid med begge gruppene.  

 

Klarspråkprosjektet skal sørge for at prosjektet overføres til linja. Dette må skje i samarbeid 

med prosjekteier. Det må avklares hvem som eier retningslinjene, kunnskapshevingen, 

eventuell kursvirksomhet og språkarbeidet generelt. Det kan for eksempel utarbeides et 

årshjul som tar for seg følgende: 

http://www.klarsprak.no/
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 Vedlikehold av retningslinjer for arbeid med språk i nye tekster (fokus på brev, 

skjema, nettekster) 

 Vedlikehold av retningslinjer for arbeid med språk i tekster som skal oppdateres 

(fokus på brev, skjema, nettekster) 

 Oppdateringer 

 Hvordan drifte Språk- og skrivekurs for tilsatte – kan være både e-læring og 

klasseromsundervisning. 

 Vedlikehold av metode for arbeid med tekster 

Videre arbeid i 2012 

Etter at fase tre er over skal prosjektet offisielt avsluttes. Prosjekteier og ledergruppa må 

avgjøre hvorvidt et andre prosjekt skal gjennomføres. Mulig fokus for et andre prosjekt er:  

 Lovspråk 

 Språk i høringer  

 Andre språk enn norsk  

 Tilrettelegging for døve og synshemmede  

 Annet 
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Vedlegg tre: Metode for gjennomgang av standardtekster  

Bakgrunn 

Statens vegvesen skal jobbe for å få et klart språk i sin kommunikasjons med brukerne. 

Gjennomgang av standardtekster er nødvendig for å se om disse kan få et enklere og mer 

brukertilpasset språk.  

 

”Metode for gjennomgang av standardtekser” skal sikre at informasjonen tilpasses brukernes 

behov og bidra til at arbeid med revisjon av standardtekster gjøres på en systematisk og 

rasjonell måte.  

 

Organisering av arbeidet 

Arbeid med standardtekster skal organiseres som arbeidsgruppe eller prosjekt avhengig av 

omfang.  

 

Deltakerne i arbeidsgruppen skal være:  

 fagpersoner, jurister eller andre spesialister innenfor fagfeltet 

 språkkonsulent fra SVVs kommunikasjonsmiljø eller ekstern språkkonsulent 

 representant fra førstelinjen 

 

Ressursperson: 

Systemeiere for IT-systemet som håndterer standardtekster skal være representert i arbeidet, 

enten som fast deltaker eller som ressursperson.  

Arbeidsmåte 

Arbeidet deles inn i en kartleggingsfase, en forbedringsfase og en innarbeidingsfase. 

 

Kartleggingsfase 

Avgrensing av tema: Arbeidsgruppen må definere og avgrense hvilket tema som skal 

gjennomgås. Et av suksesskriteriene for å oppnå god kvalitet er å avgrense arbeidet til mindre 

tema.  

 

Avgrensing kan gjøres med bakgrunn i: 

 Etatens prioritering av brukergrupper (se kommunikasjonsstrategi). 

 Volum – om informasjon er mye brukt og blir distribuert til mange brukere. 

 Respons – om informasjonen krever at mottakerne skal gjøre noe, for eksempel sende 

inn en søknad. 

 Tilbakemelding fra brukerne – om SVV mottar tilbakemeldinger fra brukere om at de 

opplever brevet eller skjemaet som vanskelig. 

 Språkføring – om informasjonen har et vanskelig språk. 

 

Kartlegging av nøkkelinformasjon: Når temaet er bestemt, kartlegges nøkkelinformasjon 

som finnes innenfor det aktuelle tema. Med nøkkelinformasjon menes brev, skjema, tekster på 

nett, brosjyrer osv. om temaet.   
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Kartlegge berørte systemer: IT-systemer som håndterer standardtekstene, legger ofte føringer  

for hvilke endringer som kan gjøres og hvordan. Problemstillinger knyttet til dette skal 

kartlettes.  

 

Definisjon av eier: Når det er tatt stilling til hvilke tekster som skal gjennomgås, må det 

defineres en eier av informasjonen. En tekst, et brev eller et skjema, skal alltid ha bare en eier 

som har ansvar for innholdet. Eieren skal være en konkret person eller rolle, for eksempel en 

seksjonsleder. Eieren skal godkjenne den endelige teksten.   

 

Når ansvaret er definert må dette forankres.  

 

Resultat fra kartleggingsfasen: 

Resultatet av kartleggingsfasen skal være et antall konkrete tekster som skal gjennomgås i 

neste fase.  

 

Forbedringsfasen 

I denne fasen skal tekstene gjennomgås og forbedres.  

 

Vurdering/diskusjon i arbeidsmøter: 

 For å forbedre teksten må arbeidsgruppen diskutere hvilke endringer som bør gjøres, slik 

som:  

- mottakers og avsenders behov. 

- om informasjonen i ulike tekster kan slås sammen. 

- kvaliteten på budskapet. 

- hvilken informasjon som egner seg i hvilke kanaler.  

 

Gruppen skal vurdere forbedringspotensialet i informasjonen, spesielt i forhold til om språket 

er vanskelig, men også om informasjonen kan samordnes slik av SVV fremstår som én etat. 

Dette kan være tilfelle hvis ulike enheter sender ut samme informasjon på forskjellig måte, 

eller hvis samme informasjon sendes ut i flere brev til samme mottaker.  

 

Som bakgrunn for vurderingen bør det hentes inn kunnskap fra andre enheter som har kontakt 

med brukerne, slik som førstelinjen, publikumstjenester, webstatistikk og lignende 

 

Skriv ny tekst:  
Ny tekst skrives med utgangspunkt i konklusjonene i diskusjonene som er gjort.  

 

Underveisevaluering og høringsrunde:  

1. Underveisevaluering, runde 1 

Ny tekst skal evaluereres eller testet ut av et utvalg fra målgruppen. Dette kan for eksempel 

gjøres som en fokusgruppe.  

 

2. Høringsrunde 

Revidert teks sendes på høring i linjen til enheter som berøres eller har føringer på 

informasjonen. Førstelinjen er spesielt viktig ettersom de kjenner brukernes reaksjoner og 

behov.  

 

3. Underveisevaluering, runde 2 

Dersom teksten endres vesentlig etter høringsrunden skal det vurderes om teksten bør 

testes av målgruppen en gang til.  
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Revidering: Teksten revideres og ferdigstilles.   

 

Innarbeidingsfase 

Godkjenning: Ferdig tekst skal godkjennes hos den som er eier av produktet og godkjent 

versjon skal arkiveres. En slik formalisering vil bidra til at ansvaret tydeliggjøres.  

 

Innføring av ny tekst: Tekstene skal innføres og erstatte eksisterende tekst i alle berørte 

systemer. Endringen skal også kommuniseres til berørte fagmiljøer.   

 

 


