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UTGANGSPUNKTET 



 70 % av alle 
innkomne samtaler 

startet med  
«Jeg har fått et 

brev…» 
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 Vi brukte masse ord 
som hverken vi eller 

kunden skjønte… 
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 Språket var tungt, 
gammeldags, 
belærende og 

vanskelig å forstå 
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HVEM ER VI? 
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Vi er 
LOKALE 
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Vi er på 
KUNDENS

LAG  

 
 



KUNDESENTRISK  
 
KUNDENS BEHOV KOMMER FØRST. VI 
SKAL VÆRE TIL Å STOLE PÅ OG TØR 
DERFOR Å SI TING SOM DE ER. VI 
UNNGÅR LITEN SKRIFT.  
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Vi er 
KUNDE-

SENTRISKE 



FOLKELIG 
 
FOR «FOLK FLEST» 
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Vi er 
FOLKELIGE 



Ordene vi bruker, og måten vi bruker 
dem på, forteller noe om oss  
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Språkløftet for pensjon  
underbygger våre 
kommunikasjonsprinsipper 
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• Språkstandarden har konkrete eksempler 
- her må vi finne våre egne 
- vil bli brukt på skrivestuene 
 

• Ordlisten får en mer praktisk betydning  
- blir et oppslagsverk 
- må tilgjengeliggjøres for kunder og ansatte 
 

• Nei-ordlisten blir en sjekkliste 
- for alt som revideres 
- hver gang man skriver nytt 



Har skapt internt engasjement… 
• Juridisk vil diskutere klarspråk 

 
 

• Fagsjef for pensjon er nyfrelst og vil 
gjøre vilkårene enklere for kunden 
 
 

• Forretningsområdene som ‘eier’ 
dokumenter og brevmaler har satt i 
gang ukentlige skrivestuer 
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Nå er vi klare for fortsettelsen… 
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Reisesyke… 
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Reisegods… 
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Bruddskade… 
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Takk for 
oppmerksomheten! 
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