
 

Följande företag har deltagit i Språkbrukets utbildningar: 

Stora Enso, Ericsson, TeliaSonera, Semcon, Billerud,  

Tetra Pak, Metso, Outokumpu, The Paper Province, Akzo 

Nobel, Böhler Uddeholm, Carmen Systems, Siemens, 

Condesign, ESAB, Scania, Volvo Aero, Hynell Patenttjänst, 

CCI Valve Technology, Patentbyrå Wallengren, Ascom 

Tateco, Teligent, TAC AB, Scan Coin Industries, Somas 

Instrument, GE Health Care, Etteplan, Pyramid, Escript, 

Bombardier, DeLaval, De La Rue, Foss Analytical, Radius 

Sweden, TransDok, Cambio Health Care, ITT Wastewater, 

Transformator Teknik, Kockums, Sigma Kudos 

 

Språkbruket Education AB  

Declan Madden har genomfört utbildningar i engelska för 

företag och näringslivet i 25 år. Utbildningarna är inriktade på 

företagens verksamhet, marknader, processer, teknik mm 

Målgrupp för utbildningarna är alla kategorier av personal som 

kommer i kontakt med det engelska språket. Detta inkluderar 

personer i ledningsgrupper, marknadsföring, inköp, ekonomi, 

projektgrupper, ingenjörer, informatörer, avdelningschefer, 

arbetsledare och produktionspersonal. 

 

Declan Madden -en kort profil: 

Irländare  

Bosatt i Sverige sedan 1977 

Engelska som modersmål 

Utbildad i produktionsteknik, Irland 

Utbildningskonsult hos Irlands arbetsmarknadsstyrelse 

Fil.kand: engelska och pedagogik 

Bred erfarenhet av att analysera språkbehov i företag 

Bred erfarenhet av att specialanpassa utbildningarna 

till företagens behov. 

Undervisat affärs- och teknisk engelska Karlstads universitet 

 

 
Språkbruket Education AB,   Poppelgatan 5, 652 30 Karlstad        
 
Tel/fax:   + 46 (0)54 510239.  Email: info@spred.se          
Mobil:     + 46 (0)70 3260791 Web:   www.spred.se   

 

 

 

 

 

Språkbruket Education AB 
engelska för näringslivet och den offentliga sektorn 

 

 

 

 

Email English 
The Business Writing Workshop 

 (med 500 standard email fraser) 

Internutbildning / öppen kurs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

http://www.spred.se/


 

Email English 

-The Business Writing Workshop 
 

Kvalitén på det du skriver i dina affärskontakter med kunder, 

leverantörer och samarbetspartners ger en bild av din kompetens och 

av ditt företags kompetens. 

Ett välformulerat email och brev/fax skapar förtroende hos läsaren. 

Ett dåligt skrivet email eller brev/fax skapar osäkerhet. 

  

Förbättra din förmåga att skriva email på engelska.  

Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image.  

Gör du det? 

 

Realistiska skrivövningar varvade med teori ger kursdeltagarna 

praktisk övning i att formulera sig korrekt och tydligt på engelska i 

specifika affärssammanhang. 

(Kursmaterialet innehåller en ”frasbank” på 500 standard email fraser) 

 

Målgrupp: alla kategorier av personal som behöver skriva email, fax 

och brev på engelska. Kursen är avsedd såväl för personer i ledande 

positioner som för dem som skriver för olika administrativa ändamål. 

 

Syftet med  Email English – ”The Business Writing Workshop” är: 

 

 att ge praktisk övning i att skriva olika typer av email  

 att lära sig ”standard uttryck” som används i email 

 att lära sig påverka läsaren i en viss riktning 

 att kunna formulera sig klart och koncist   

 att kunna visa upp en professionell framtoning  

 att lära sig hantera besvärliga frågor i skrift 

 att lära sig argumentera för sin ståndpunkt 

 att ge individuell handledning under utbildningens olika delar 

 

Email English kan genomföras som internutbildning – begär offert! 
Språkbruket Education AB samarbetar med The Paper Province 
Medlem i Handelskammaren och Informatörsnätverket i Värmland. 

 

 
 
 
 

 
PROGRAM:     Email English 
Kursen består av 2 kursdagar samt 6 distansuppgifter 

  

Grunderna: Inledning och avslutning 

Struktur och layout 

Förmedla information 

Fråga efter information 

Bestämma möten, inbjudan mm 

Stil och ton: Formell/informell 

Direkt/indirekt 

Vänlig/neutral 

Kulturella skillnader 

Situationer: Kund/leverantörskontakt 

Förfrågan/beställning 

Förhandling 

Kravbrev 

Problemlösning: Kundklagomål 

Svara på klagomål 

Erbjuda assistans 

Påverka läsaren 

 

 

Distansundervisning: 
Kursdeltagarna skriver 2 uppgifter(egna email) per vecka i 3 veckor. 
Uppgifterna skickas till kursledaren som korrigerar texterna,  
förklarar ev. grammatiska fel och visar hur emailet ska förbättras 
vad gäller formuleringar, vokabulär, lämplighet, stil, ton mm 
Varje kursdeltagare får då individuell handledning och utvecklar sin  
förmåga att skriva på ett professionellt sätt. 
   
Pris: SEK 4.400/pers + moms 
Anmälan: Anmälan som är bindande görs via email. 
Sista anmälan: Snarast (10 platser) 

Plats/Datum: Företagsinternt: begär offert. 
Kursledare: Declan Madden, Språkbruket Education AB 
Email: info@spred.se 
Web: www.spred.se 
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