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Vi alle må bli flinkere til å formidle kompliserte lover og 
regler på en forståelig måte. Da ivaretar vi folks 
grunnlovsfestede rettssikkerhet.

Hans Christian Holte,
Nav-direktør



Klare beskjeder fra øverste etasje

er en mulighet til utvikling og fornyelse for oss alle 



Konkret og rett på sak i NAV

Språkarbeidet 
Samarbeid og suksess
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Hvordan fungerer språkarbeidet 
i praksis? 
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Språknettverket er:
• Bredt sammensatt
• Pådriver og innovativ
• Initiativtaker
• Erfaringsforum
• Viktig for tverrfaglig 

samarbeid

Språkverkstedene våre er:
• Digitale eller fysiske kurs, 

med diskusjon, dialog og 
gruppearbeid

• Starten på aktivt språkarbeid, 
forenkling av brev, vedtak, 
tekster ved NAV-kontorer, 
avdelinger og enheter

• Fagsnutter med konkrete 
problemstillinger eller teamer
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Hva erfarer nav-kontorene som 
driver aktivt språkarbeid?

NAV Nordhordaland har ordet:
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Hva har språkarbeidet betydd for brukerne?
Menti.com 28.10.20

Den viktigaste
informasjonen kjem 

først

Positiv kommunikasjon

Lågare terskel for 
brukarar å ta kontakt 

med NAV

Dei kan betre medvirke 
i eiga sak. Vedtaka er meir

forståelege

Håper dei får meir
forståelege brev og 
meldingar frå oss

Mindre frustrasjon

Betre service

Det kan bety meir tillit 
og betre samarbeid
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Hva har språkarbeidet betydd for oss?
Menti.com 28.10.20

Færre spørsmål tilbake 
til oss etter vedtak

Forenkling av 
kommunikasjon mellom 

oss

Klare retningslinjer

Vi skriv tydlegare utan
unødvendig tekst

Forenkling av 
arbeidsprosessen

Trygghet for at vi er 
tydelige og forståelige 

for brukerne våre

Økt forståelse for hva 
som skjer i brukers liv 
og reaksjoner når vi 
bruker «NAV språk»

Inspirasjon

Mindre usikkerhet
Fagsnutt har hjulpet 
meg å bli mer bevisst 
min egen språkbruk. 

Sjekker oftere om 
budskapet mitt er 

forståelig. Mindre redd 
for å bruke et enklere 

språk



Hovedprinsipper gir bedre brukerdialog  

• Vi skriver «du», «dere» og «vi» i vedtak, søknadsdialoger og på nav.no. 
I referater og notater er det naturlig å bruke «jeg» når veilederne refererer til møter 
eller samtaler de har hatt med brukerne.  

• Språket skal være fritt for fremmedord og vanskelige ord og begreper. 
• Brukerne skal forstå innholdet i teksten første gang de leser det og ikke måtte 

kontakte oss for å få avklart om de har forstått det vi formidler.
• Språket skal være gjenkjennelig, uansett kanal. Vi skal bruke de samme ordene og 

begrepene i selvbetjeningsløsningene, i vedtakene, på SMS og på nav.no. Da får vi 
en helhetlig kommunikasjon med brukerne.
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Du får 60 prosent alderspensjon fra 2020 

NAVs saksnummer: <felles.fagsaksnummer>
Navn: <felles.sakspart.navn>
Fødselsnummer: <felles.sakspart.id>

Du får [beløp] kroner den 20 hver måned, eller senest siste virkedag før denne datoen.

Du kan se alle utbetalinger du har mottatt på nav.no/dittNAV. Her kan du også endre 
kontonummeret ditt.

Vedtaket er gjort etter folketrygdloven §§ 19-2 til 19-8, 19-10 

I praksis blir det slik:
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Vedtak i lommeformat, mobilvennlig, lett tilgjengelig
DU FÅR BARNETRYGD 
Navn: [NAVN PÅ SAKSPART]
Fødselsnummer: [FØDSELSNUMMER]            
Fra 1. november 2019 og til og med 31. mars 2020 får du:
• 5 270 kroner i måneden for 5 barn født 20.08.18, 20.08.18, 28.04.15, 09.03.13 og 24.04.02. 
• Du får barnetrygd fordi du og barna er bosatt i Norge fra 10. oktober 2019.

• Fra 1. april 20204 får du: 
• 4 216 kroner i måneden for 4 barn født 20.08.18, 20.08.18, 28.04.15 og 09.03.13. 
• Barnetrygden din er redusert fordi barn født 24.04.02 har fylt 18 år.

Du får barnetrygden fra måneden etter at du har rett til den. 

Vedtaket er gjort etter barnetrygdloven §§ 2, 4, 11, 17 og 18. 
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Tettere på, skape tillit, men 
aldri kompis
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• Vi skal kun bruke emoji i sosiale medier. Og kun bruke smiletegn 
dersom brukeren selv tar initiativ  til det, og aldri når det dreier 
seg om rettigheter, lover og regler. 

Grenser for sms og modia, og aldri Hipp Hurra
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Trutemunnen utfordrer samvittigheten



Hvem skriver vi til 
-Google translate?

Mange har ikke norsk som sitt første språk

Skriv derfor 
kort, konkret og presist
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En opprinnelig tekst fra sosialhjelpvedtak

Du ble i vedtak innvilget økonomisk stønad for februar. Før 
utbetaling av siste del av livsoppholdet ble det satt som 
vilkår at du leverte dokumentasjon som viste at du hadde 
bestilt legetime. Vi mottok en lapp der det stod at du hadde 
time 4. mars. Det ble satt vilkår om dette da time hos lege 
etter NAV [kontor] vurdering er avgjørende på veien til å få 
egne inntekter og dermed bli økonomisk selvhjulpen.
5. mars leverer du en lapp der det står at legetimen er flyttet 
til 11. mars.

.
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Google translate fra norsk til kurdisk

Hûn di biryarê de hûn ji bo sibehê piştgiriya aborî
hatibû dayîn. Berî ku beşek dawî ya mayînê, ew
rewşek wekhev kir ku hûn belgeyên ku pêşkêşkirine ku 
hûn wezîfxweşiya bijîşkek dokument kir. Me xuyakirin
ku we di 4ê Adara (March) de we wext bû. Şertên vê
yekê gava ku dixtorê doktorê NAV [kontor]  nirxandin
de di rê de derbas dibe ku rêberiya xwe bigihîje rêjeya
xwe û bi vî awayî fînansî bixwebawer be.5ê şibata, 
hûn destnîşan dikin ku nîşana doktor di 11ê Adarê de 
derbas kir
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Google translate samme tekst fra kurdisk til norsk

Du har fått avgjørelsen om økonomisk støtte 
om morgenen. Før den siste delen av livet er 
den lik den situasjonen du har dokumentert for 
å gi en lege jobb. Vi har vist at du var i tide den 
4. mars. På grunn av dette er det mulig å nå 
dine egne priser og økonomisk  når du vurderer 
NAVs Vaksinatørens doktors tilnærming. Den 5. 
februar viser du at legen passerte 11. mars
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En ny generasjon utfordrer oss
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Tidsbegrenset bortfall av stønad

Gradering

Restarbeidsevne

Virkningstidspunkt

Maksdato

I henhold til

Vi legger til grunn 

Angående Om

Du har mistet retten til stønad i en periode.

Du har mulighet til å jobbe litt eller delvis.

Du får dagpenger fra og med [dato]. 

Stønaden din varer til og med [dato].

Etter,  dette går fram av, i følge

Vi tar utgangspunkt i 

Du kan kombinere arbeid med [ytelse].

Bruk vanlige ord og begreper
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Erstatt ordgrupper med enkeltord

i det tilfellet at…

er utstyrt med…

innen det tidspunkt da…

er av den oppfatning at

har mulighet til å

med den hensikt….

på bakgrunn av det faktum at….

gir en indikasjon på…

hvis

før

kommet fram til at

kan

for å

fordi

viser

har
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Digital dialog

Kort og godt eller vagt og vennlig? 



// NAV

Ansatt: Hei, Har du mulighet for å skrive ned hvordan en uke utarter 
seg for deg? Trenger det for å kunne dokumentere din grad av 
funksjon i hverdagen.
Jeg kan gjerne ringe deg så du kan fortelle over telefon hvis det er 
enklere for deg.
Bruker: Hei, ja, det kan jeg få til. Trenger litt tid på det. Går det bra 
om det blir gjort i løpet av uken?
Ansatt: Hei, Bare ta den tiden du trenger, det er ingen hast

Er det virkelig ingen hast når vi skal motivere til handling?
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Ansatt: Hei, kan du fortelle meg hvordan dagene dine er, hva du gjør 
til vanlig, hva du makter og hva som kan være vanskelig.  Denne 
informasjonen trenger jeg når  jeg skal skrive om hvordan du 
fungerer til daglig. 
Bruker: Hei, ja, det kan jeg få til. Trenger litt tid på det. Går det bra 
om det blir gjort i løpet av uken?
Ansatt: Hei, Vi kan ta dette på telefonen.  Hvilke dag passer det at jeg 
ringer deg? 

Når vi er på tilbudssiden presser vi ikke direkte på



// NAV

Referater kan være en prøvelse

Hva med å  skrive kortere, objektivt, logisk og lettere å lese for 
alle?
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Du sa dette:

Legen sa dette:

Jeg sa dette:

Dette ble vi enige om:

Dette skal du gjøre:

Dette skal jeg gjøre:

Hvordan strukturere informasjonen i referatene vi skriver?
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Hva skjer dersom vi formidler dette i kultepunkter?

Samtalereferat:

1:

Du kommer innom og forteller at det fungerer svært dårlig på jobben din. Du mener selv at du har gjort det du 
kan, du trives med arb.oppgaver og hadde så gjerne ønsket at det skulle fungere. Men du får ikke lønnen din. 
Du skulle hatt utbetalt 20.07 og har ikke fått lønn enda. Dvs du fikk noe forskudd og når du ringte å sa at du 
ikke kunne dra på jobb fordi bilen var ødelagt, sendte de deg noe mer av lønna de, slik at du kunne ta taxi. Du 
mener de ikke er ærlige og sier ting som ikke er sant. Dette går utover psyken din og du er sliten og sliter med å 
sove om nettene. Du har nå lånt penger av dine forelder og det plager deg.

Du kikker nå etter nye jobber. (nav-ansatt) kommer en tur innom og hun er informert om at hun skal ha deg i 
bakhode når hun er ute hos bedrifter. Vi skal matche deg opp på stillinger som kommer inn. Du er åpen for alle 
type jobber. Du er glad i å kjøre bil, så gjerne noe innen budbil.
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Ryddig, tydelig, objektivt og leservennlig

Du sa dette:
• Du får ikke lønnen, som skulle vært utbetalt 20. juli. 
• For deg et dette en blitt en stor belastning som går utover 

trivsel, psyken din og søvnen. 
• Du vil ha en annen jobb, for eksempel budbil. 
Dette skal vi gjøre:
• Samtidig som du selv er på utkikk etter jobb, vil [navn på nav 

ansatt] ha deg i tankene når hun er ute på bedriftsbesøk
• Matche deg med ledige stillinger vi får kjennskap til
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Konkret og rett på sak 

Noen ganger en utfordring og ikke som vi lærte mens vi studerte, 
men slett ikke umulig
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Målet ditt er å delta i aktiviteter slik at du etter hvert kan begynne å orientere 
deg mot jobb. Har forsøkt ulike yrker, som valsesjåfør, hos Pizzabakeren, 
renholder, servitør, praksis som omsorgsarbeider på Sørheim og jobb som 
omsorgsarbeider på Sundheim. Har én stor interesse, som er å ta bilder. Du 
tar nå opp igjen fagene norsk, engelsk og samfunnsfag med 
kveldsundervisning 1-3 dager i uken på Otta, og resten egenstudier. Dette 
gjennom Karrieresenteret, frem til sommeren 2020. Har stort ønske om å 
studere, da helst økonomi og få en fast kontorjobb.
NAV vurderer ut ifra dine opplysninger at du har gode muligheter til å 
imøtekomme kravene på arbeidsmarkedet i forhold til det yrket du utdanner 
deg innen, og ønsker å jobbe i. Vi ser at arbeidsmarkedet har behov for, og 
utlyser stillinger innen, arbeidskraft i fagfeltet som du planlegger å utdanne 
deg innen. Dette gjelder økonomi, ledelse, regnskap og administrasjon.

•

Hva er aller viktigst i denne teksten, og med helt vanlige ord?
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Du ønsker en jobb, helst økonomi og kontor.  Derfor tar du opp igjen 
norsk, engelsk og samfunnsfag. Dette gjør du både på egen hånd og 
på kveldstid på Karrieresenteret. 

Du har gjennomført Vk1 helse og sosial, men avbrøt Vk2 etter to 
forsøk på grunn av revmatismen.

Du har arbeidserfaring fra ulike bransjer, for eksempel valsesjåfør, 
Pizzabakeren, servitør og omsorgsarbeider på Sundheim. 

Vi har kommet fram til at du har gode muligheter til å få jobb etter at 
du er ferdig med  planlagte studier og utdanning. 

Er det noen fakta  som mangler her?


