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Med klarspråk mener vi korrekt, klart og 
brukertilpasset språk i tekster fra det 

offentlige.

Språkrådet



«Det ligg i samfunnsansvaret vårt å syte 
for at informasjonen når fram til alle den 

vedkjem.»

Adm. direktør Finn Melbø, 

Statens pensjonskasse



Klarspråk handler om makt. 







Statens pensjonskasse

 400 ansatte

 Ca. 1 600 kunder/arbeidsgivere

 Ca. 1 million medlemmer

 Ca. 23 milliarder kroner i årlige utbetalinger

 Ca. 432 milliarder i utbetalingsforpliktelser

pensjon    gunstige lån    forsikring



Konteksten: pensjonsreformen



Perform

– et it- og endringsprosjekt til 

1 milliard kroner



Pensjonsreformen ble krevende

 Kort frist, stor risiko

 Regelverket for folketrygden og offentlig tjenestepensjon 
skulle harmoniseres og tre i kraft samtidig

 Seks årskull trengte informasjon samtidig – om et 
regelverket som ikke var klart



Forventet stor økning i informasjonsbehov
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Oppdraget:

Hvordan gjøre noe vanskelig enkelt å forstå 
– for alle?











Utfordring 1:

Hva skulle til for å gjøre klarspråk viktig 
nok for ledelsen i Statens pensjonskasse?



Klarspråkledelse:

klarspråk som verktøy for å nå 
strategiske mål – for hele 

organisasjonen
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Fra språkforbedring til strategisk  satsing

 Bestilling: Adm.dir. ønsket et krafttak og tok rollen 
som klarspråk-general

 Beslutning: toppledelsen besluttet et brevprosjekt fra 
1.1.2010 med kommunikasjonsdirektør som prosjekteier

• Prosjektmandat med målkrav, budsjett, ressurser og 
rapporteringskrav



Mandatet: vi skulle

 forbedre innhold og teknisk implementere så mange 
brev og skjemaer som de tildelte ressursene tillot 

 bidra til kompetanseheving hos medarbeiderne

 skaffe oversikt over og status på alle brev og skjemaer



Hvordan vurdere status?

 Faglig

 Språklig

 Forretningsmessig



Et team, ulike fag – og prioriteringer

Stillingsstørrelse Rolle

100 prosent kommunikasjon/prosjektledelse

60 prosent pensjonering

50 prosent  kunder og marked

10 prosent juridisk seksjon

20 prosent  IT-forvaltning/grenseoppgangen til IT

5 500 timer + IT-timer høst 2010 og 2011



«Ferdig? 

Mangler bare ressurser og 60 000 kroner.»



Utfordring 2:

Hvordan skape enighet og effektivt samarbeid 
mellom fagmiljøer med ulike hensyn og 

prioriteringer?



Brevene bød på mange utfordringer

 Hvem eier brevene?

 Hvem bestemmer hva? 

 Når i prosessen skal hvem delta?

 Hvordan skal vi samarbeide?

 Hvor mange ulike personer bør delta?

 Hvorfor prioritere brev foran andre viktige oppgaver?



Rutine for endring av brev 
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Vellykkede grep 31.12.2012

 God oversikt; over 500 brev og skjemaer kartlagt 

 300 brev og 11 skjemaer forbedret, mange brev fjernet

 Tydelig ansvar og effektivt samarbeid på tvers – og vi 
turte levere

 Høyere selvbetjening – og et betydelig enklere språk

 Bedre rapportering og mer strategisk styringsdialog
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Hva fikk vi ikke til?

 Prosjektet ikke tett nok koplet til prioriterte prosjekter 
og satsingsområder 

 Manglet en forpliktende plan for gevinstrealisering

 Sterk forankring på toppen, men svakt nedover 

 Prosjektet «overtok» ufrivillig formelt ansvar



Livet etter prosjektet



Veivalg fra prosjekt til linje

 Hvert forretningsområde ble ansvarlig for egne brev

 Ordningen med sentral koordinator med overordnet 
ansvar ble avviklet. 

 Etter noen måneder innførte områdene egne 
koordinatorer

 Ingen overordnet ansvarlig, flere med delansvar



De gode nyhetene

 I starten gikk brev utenom rutinen fordi «det haster», 
men det har gått seg til

 Kjerneteamet fungerer godt og førsteutkastene har blitt 
mye bedre

 Områdene har tatt mer ansvar enn da «prosjektet» 
styrte



Utfordringer 

 Vanskelig å få ressurser til å implementere nye brev i 
saksbehandlingssystemet – andre viktige oppgaver blir 
prioritert

 Klarspråk er fortsatt for de få som jobber med det



Mangel på ledelse har konsekvenser

 Mistet pådriver- og motivatorrollen

 Mistet totaloversikt

 Mindre gjenbruk 

 Ingen hovedansvarlig for resultater og gevinster



Konklusjoner

 Klarspråkledelse var avgjørende for å skape nødvendige 
rammebetingelser og løse floker på tvers

 Klarspråk fikk størst effekt når arbeidet ble koplet til 
prioriterte satsinger



Klarspråk handler om å 
lage bedre tekster. 

Klarspråkledelse handler om å nå 
strategiske mål – og å løse 

samfunnsoppdraget.


