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Klarspråksprosjektet i Nav 

Artikkelen er skrevet av Nav. 

 

Klarspråksprosjektet i Nav 

 ble etablert som eget prosjekt i Arbeids- og velferdsdirektoratet sommeren 2011   

 eies av kommunikasjonsdirektøren 

 har fått 400 00 kroner i støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

Prosjektet skal 

 forbedre standardbrev på tre utvalgte områder 

 utarbeide en brevstandard som gir føringer for alle brev i Nav 

 lage opplegg for kompetanseheving 

 forbedre språket i styringsdokumenter   

1 Forbedring av Navs standardbrev 

Nav har 2000 standardbrev fordelt på 55 stønadsområder, og vi sender ut 9,5 millioner brev i året. Det 

er ikke overkommelig å endre alle brev samtidig, derfor har vi valgt å starte med de tre områdene 

foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger og feilutbetalinger.  Gjennom arbeidet med disse konkrete 

brevene utvikler vi en brevstandard som skal legge føringer for alle brev i Nav. Brevstandarden er 

prosjektets hovedleveranse.  

Språket i de nye brevene er utformet i tråd med Navs språklige retningslinjer som ble laget i 2010.  

Effektmål for brevarbeidet:  

 Brukerne skal forstå innholdet i brev fra Nav ved første gangs gjennomlesning. De skal raskt 

forstå hvilket vedtak Nav har fattet, hva de skal gjøre som følge av brevet og hvilke rettigheter 

og plikter de har.  

 Færre brukere skal kontakte Navs førstelinje fordi de har problemer med å forstå hva brevet 

handler om. 

En formidlingsbrist 
Våren 2011 gjorde forprosjektet en kartlegging i Navs førstelinje.  Vi ville vite hvordan 

standardbrevene belaster organisasjonen, og vi intervjuet veiledere ved tre Nav-kontor. Samtidig 

loggførte Nav kontaktsenter telefonhenvendelser fra brukerne i to uker.  Kartleggingen viste at 

brukerne kontakter Nav om helt elementære ting som vi burde ha klart å formidle i brevet. Både Nav-

kontorene og den telefoniske førstelinjen bruker mye tid på å forklare brukerne hva som egentlig står 

der.  

Senere har brukerundersøkelser utdypet dette bildet. De avdekker at det er formidlingen mellom Nav 

og mottakerne som svikter, og at dette skyldes  

 vanskelig språk  

 problematiske lovhenvisninger 

 for mye generell informasjon som oppleves irrelevant fordi den ikke angår den aktuelle 

mottakeren 

 uklar struktur 
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Det todelte eierskapet 
Prinsippet om dobbelt eierskap til Navs fagtekster legger en viktig premiss for arbeidet med brevene. 

Det todelte eierskapet, som er nedfelt i Navs språkpolicy, slår fast at    

 fagmiljøene eier innholdet 

 kommunikasjonsmiljøet eier formidlingen 

I klarspråksprosjektet praktiseres dette prinsippet med stort hell. Det er en garantist for at innholdet i 

brevene holder faglig mål, samtidig som det forebygger fastlåste diskusjoner med fageier om hvem 

som har siste ord i spørsmål som har med formidling å gjøre.  

Slik jobber vi 
Både første-, andre- og tredjelinjen er med på å bestemme innhold og form i de nye brevene. 

Medarbeiderne ved Nav-kontor og Navs kontaktsentre er helt sentrale i brevarbeidet fordi de har 

førstehånds kunnskap om brukerne og deres informasjonsbehov. Medarbeidere ved 

forvaltningsenhetene driver saksbehandling og bruker standardbrevene hver dag. De bidrar med 

fagkompetanse og kunnskap om hvordan et godt brev bør fungere både for saksbehandlere og brukere.  

Nav Klageinstans og Nav Kontroll er eksperter på sine fagområder og bidrar med tung fagkompetanse.     

Fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er juridisk seksjon, IKT-miljøene og fageier representert, i tillegg 

til kommunikasjonsstaben, som har kompetanse på klarspråk og som eier prosjektet.  

Arbeidsformen er en kombinasjon av heldagsmøter i plenum og skriveøkter i den faste skrivegruppen i 

direktoratet.  Her sitter tre kommunikasjonsrådgivere og en jurist.  Mastergradsstudent i retorikk ved 

Universitetet i Oslo, Ida Bauer Hansen, er også med. I starten var hun observatør i forbindelse med 

oppgaven, men etter hvert har hun gått inn som aktiv deltaker på timebasis.   

Skrivegruppen utarbeider alle brev i felleskap og har arbeidsmøter hver dag.  Når de har behov for 

faglige avklaringer, trekker de inn kompetansen som trengs, enten fra forvaltningsenheten Nav-

kontoret, klageinstansen, kontrollinstansen eller fageier i direktoratet.    

Det har vært viktig for prosjektet å gi fageierne trygghet for at de vil komme inn på flere stoppunkt 

undervegs for å kvalitetssikre det faglige innholdet.  

Prosjektet har svært gode erfaringer med denne arbeidsformen. Den gir god framdrift samtidig som 

alle får brukt sin spisskompetanse.  

   
Målinger og brukertester 

Brukertester og målinger er en sentral del av prosjektet. Vi tester brev i to omganger:_ før vi starter 

revideringen og når vi er ferdig med å skrive nye utkast. Begge ganger spør vi brukerne hvordan de 

opplever brevene, og i hvilken grad de forstår dem. Vi justerer teksten i tråd med tilbakemeldingene.  

 

Vi har prøvet og feilet og justert metode underveis, både når det når det gjelder kvantitative og 

kvalitative målinger. Helt i starten sendte vi ut spørreskjema til 6000 brukere som nettopp hadde fått 

vedtaksbrev om foreldrepenger eller arbeidsavklaringspenger.  Dette fungerte utmerket når det gjaldt 

foreldrepengebrevene, men resultatet av nullpunktmålingen av arbeidsavklaringsbrevene vakte 

mistanke om at resultatet ikke gjenspeilte brukernes reelle opplevelse av brevet. Svarprosenten var 

dessuten svært lav, og vi vurderte det slik at de som hadde største problemer med å forstå et brev fra 

Nav, heller ikke kunne, orket eller ville svare på spørreskjemaet. Derfor erstattet vi den kvantitative 

nullmålingen med kvalitative dybdeintervjuer av enkeltbrukere.  Dette gir oss god og konkret 

kunnskap om hvordan brukerne opplever brevene våre før revidering, og hva det er viktig å ta tak i.  

 

Vi har også justert de kvalitative undersøkelsene underveis.  Vi gikk ambisiøst ut fra start og ønsket å 

intervjue reelle brukere like etter at de hadde lest brevet fra Nav for første gang.  Dette ga oss verdifull 

informasjon om foreldrepengebrevene, men metoden viste seg å være dårlig egnet for mottakere av 
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arbeidsavklaringspenger. Dette er en sårbar gruppe, og det var også svært vanskelig å rekruttere 

respondenter. Av etiske grunner valgte vi derfor å avslutte relativt raskt.   

 

I de kvalitative undersøkelsene har vi alltid brukt eksterne konsulenter som har utarbeidet 

intervjuguide, gjennomført intervjuene og skrevet rapport. I starten rekrutterte vi testpersonene selv, 

men nå har vi overlatt også den jobben til eksterne. I august engasjerte vi Opinion Perduco. Vi har gått 

bort fra å teste reelle brev på virkelige mottakere, men rekrutterer personer som er i målgruppen for 

brevet.   

 

De nye standardbrevene 
Enkelt språk, individualisering og standardisering er stikkord for Navs nye standardbrev:  

 Vi bruker et språk folk forstår. 

 Vi henvender oss direkte til brukeren.  

 Vi skriver det viktigste først.  

 Vi skriver kun om det som angår brukeren og hans sak.   

 Vi definerer begreper og bruker dem konsekvent gjennom hele brevet.  

 Det framgår tydelig hva som er brukerens ansvar og hva som er Navs ansvar.  

 Vi sier tydelig fra hvis det er noe brukeren må gjøre, og vi sier når han må gjøre det.  

 
Vedtaksbrevet  
Tittelen forteller hva brevet handler om. Nav skal være en tydelig avsender.  

 NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger. 

 Vi starter med å oppsummere vedtaket og opplyse om eventuelle utbetalinger og utbetalingsperioder. 

Vi informerer mottakeren om at det er viktig å lese hele brevet.  

 Vi har innvilget søknaden din om foreldrepenger som vi mottok [dato]. Du vil få 

foreldrepenger fra [dato] til [dato]. Du har valgt en dekningsgrad på [xxx] prosent. Du får 

utbetalt foreldrepenger fem dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.  

Du får utbetalt [xx] kroner per dag.  

Du får den første utbetalingen [dato]. Foreldrepengene er skattbar inntekt.  

I dette brevet forklarer vi hvilke rettigheter og plikter du har.  Derfor er det viktig at du leser 

hele brevet.  

 

Vi utelater all generell informasjon. Dette bidrar både til at brevet blir kortere, og at det oppleves mer 

relevant. Hvis vi har behov for å vise til generell informasjon, henviser vi brukeren dit han kan finne 

den.  

 Du finner størrelsen på grunnbeløpet på nav.no/grunnbelop.  

 

Prosjektet har jobbet grundig med de juridiske formuleringene slik at brevet formidler komplisert, 

juridisk regelverk på en forståelig måte.   

Først forklarer vi hva loven sier, deretter forteller vi hva dette betyr for brukeren i hans situasjon. Vi 

bruker juridiske uttrykk kun der det er absolutt nødvendig, og vi skriver lovhjemmelen på en egen 

linje på slutten av vedtaket. 

 

 For å ha rett til foreldrepenger må du ha vært i lønnet arbeid i seks av de siste ti månedene 

før perioden med foreldrepenger starter. Du har jobbet mindre enn seks måneder.  Derfor har 

vi avslått søknaden din.  

  



4 
 

Vedtaket er gjort etter folketrygdloven § 14-6. 

 

Standardtekster 
Standardbrevene skal gi saksbehandleren mulighet til å skrive individuelt tilpassede brev uten å måtte 

ty til fritekst. Prosjektet har skrevet flere hundre standardiserte tekster som er tilpasset akkurat den 

situasjonen brukeren er i. Ambisjonen har vært å skrive standardtekster som fanger opp 80 prosent av 

tilfellene på hvert område. Gjennom avkrysning i saksbehandlingssystemet angir saksbehandleren 

hvilken situasjon brukeren er i, og systemet henter opp riktige tekstavsnitt. Dette betyr at ingen brev 

blir like, og at de i minst mulig grad inneholder generell informasjon. Eksemplene under viser de fem 

standardtekstene for utsettelse av fedrekvote. Teksten i klamme refererer til de ulike situasjonene 

brukeren kan være i.    

 [hvis fulltidsarbeid] 

Du får utsatt fedrekvoten fra [dato] til [dato] fordi du skal ha lønnet arbeid på heltid. 

Vedtaket er gjort etter folketrygdlovens § 14-11.   

 

 [hvis ferie] 

Du får utsatt fedrekvoten fra [dato] til [dato] fordi du skal ha lovbestemt ferie. 

Vedtaket er gjort etter folketrygdlovens § 14-11.  

 

 [hvis barn i helseinstitusjon] 

Du får utsatt fedrekvoten fra [dato] til [dato] fordi barnet er innlagt i helseinstitusjon. 

Vedtaket er gjort etter folketrygdlovens § 14-11. 

 

 [hvis ikke kan ta seg av barnet pga sykdom] 

Du får utsatt fedrekvoten fra [dato] til [dato] fordi du er helt avhengig av hjelp for å ta deg av 

barnet. Vedtaket er gjort etter folketrygdlovens § 14-11. 

 

 [hvis ikke kan ta seg av barnet pga innlagt i helseinstitusjon] 

Du får utsatt fedrekvoten fra [dato] til [dato] fordi du er innlagt på helseinstitusjon. 

Vedtaket er gjort etter folketrygdlovens § 14-11. 

 

Prosjektet har også standardisert faste avsnitt som går igjen i de fleste brev – avsnitt om klageadgang, 

opplysningsplikt, retten til å se opplysningene i saken og informasjon om hvor brukeren skal henvende 

seg hvis han har spørsmål.  

Fritekst 
Prosjektet skal også utarbeide en mal for skriving av fritekst slik at denne samsvarer med den øvrige 

teksten, både når det gjelder formuleringer, struktur og innhold. Fritekstmalen blir et hjelpemiddel for 

alle saksbehandlere. 

 
2 Kompetansetiltak 
Nav har mer enn 17 000 medarbeidere, og klarspråksprosjektets mål er at alle skal bli flinke til å bruke 

et klart språk. Noen vil få egne kurs, andre vil kunne bruke e-læringsprogrammet som er under 

utvikling.  

 

Som en del av støtten fra Difi fikk klarspråksprosjektet i Nav tildelt ett kurs på arbeidsplassen. Dette 

ble gitt til Nav Akershus, som brukte det til en pilot for opplæring av medarbeidere ved 

forvaltningsenhetene i fylket.  Nav Akershus engasjerte Arkitekst, som først holdt et dagskurs i 

klarspråk for ansatte, deretter et kurs for instruktørene på skriveverkstedene som ble holdt fire steder i 

fylket.  Deltakerne møttes en gang i måneden og jobbet i grupper på fem eller seks. Hver gang hadde 

de med seg tekster de ønsket å forbedre.  Prosjektet bruker erfaringene fra piloten i Akershus i arbeidet 

med å utvikle et e-læringsprogram i klarspråk for alle ansatte i Nav.  
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Prosjektet har også vært nødt til å kaste seg rundt og produsere opplæringsmateriell på kort varsel. 

Som et ledd i moderniseringen av Navs IKT-systemer vil brukerne få innsyn i dokumenter de ikke ser 

i dag. Notater og meldinger om brukerne som er skrevet i fagsystemene fra 1. januar 2013, vil bli 

synlige for brukerne i oktober. Den nye innsynstjenesten stiller nye krav til språklig bevissthet hos alle 

som skriver notater og meldinger. Nå må de skrive tekster som brukerne forstår og kjenner seg igjen i.  

Klarspråksprosjektet har levert en opplæringspakke, og den vil også inngå som egen modul i e-

læringsprogrammet.  

3 Styringsdokumenter 

Klarspråksprosjektet skal lage retningslinjer for skriving av interne styringsdokumenter i Nav.  

Det er viktig at også interne dokumenter i Nav skrives i et klart språk, både fordi kommunikasjonen 

flyter lettere på denne måten og fordi det interne språket smitter over på språket vi bruker utad.  

Et tungt språk fra direktoratet smitter dessuten over til det språket resten av organisasjonen bruker. Det 

gjør at de bruker et unødvendig tungt språk i sin egen interne kommunikasjon, og til slutt overfor 

brukerne.  

Effektmål for styringsdokumentene: 

 Ledere i Nav forstår hva som forventes ved første gangs gjennomlesning av 

styringsdokumentene og kan bruke dem direkte i den videre kommunikasjonen i linjen. 

 

 

 

  

 

 

 


