
 

Företag som har deltagit i Språkbrukets utbildningar: 

Stora Enso, Ericsson, TeliaSonera, Semcon, Billerud, Tetra 

Pak, Outokumpu, The Paper Province, Akzo Nobel,  

Böhler -Uddeholm, Metso Paper, Carmen Systems, Siemens, 

Condesign, ESAB, Scania, Kockums, Hynell Patenttjänst, CCI 

Valve Technology, Patentbyrå Wallengren, Ascom Sweden, 

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,  

 

Språkbruket Education AB 

Declan Madden har genomfört utbildningar i engelska för 

företag och näringslivet i Värmland i ca 25 år. 

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, tekniker, arbetsledare 

och produktionspersonal. 

Det egna företaget och dess produkter/processer spelar 

en central roll i varje utbildning. 

Utbildning genomförs vanligtvis som internutbildning men 

erbjuds nu också som ”öppen” kurs. 

 

Declan Madden  

– en kort profil: 

Irländare  

Bosatt i Sverige sedan 1977 

Engelska som modersmål 

Produktionstekniker, Irland 

Utbildningskonsult hos Irlands arbetsmarknadsstyrelse 

Fil.kand: engelska och pedagogik 

Verksam som språkkonsult i Värmland i 25 år 

Bred erfarenhet av att analysera språkbehov i företag 

och att specialanpassa utbildningarna till företagens behov. 

Undervisat affärs- och teknisk engelska vid Karlstads universitet 
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Språkbruket  Education AB 
engelska för näringslivet och den offentliga sektorn 

 

 
 

The Business English Workshop 
affärs- och teknisk engelska efter dina speciella behov och önskemål. 

 

 

 
Internutbildning / öppen kurs 

 

 

www.spred.se 
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THE BUSINESS ENGLISH WORKSHOP 
  affärs- och teknisk engelska 

 

Kan du beskriva ditt företag och dina produkter och tjänster? 

Kan du belysa produktens fördelar jämfört med andra på marknaden? 

Kan du stå inför en grupp och berätta om en process eller ett förslag? 

Kan du delta i möten och diskutera tekniska lösningar? 

Kan du argumentera för din sak, övertala andra och förhandla? 

Kan du skriva e-mail, brev och rapporter på ett professionellt sätt? 

Kan du umgås socialt på engelska med dina affärskontakter? 

 

Hur du formulerar dig på engelska kan vara avgörande för samarbetet 

mellan dig och dina kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

 

Fyra intensiva kursdagar  ger dig mycket praktisk övning i att tala och 

skriva engelska på ett professionellt sätt. 

 

”The Business English Workshop” omfattar 4 kursdagar samt 

individuell handledning via e-mail under totalt 6 veckor. 

 

 

Syftet med  ”The Business English Workshop” …uppnås genom: 

 omfattande övningar i att tala och diskutera genom fallstudier 

 praktiska språkverktyg för att kunna uttrycka sig effektivt 

 engelska för möten, argumentation för att kunna påverka andra 

 utökning av ordförrådet för företag, industri och näringslivet 

 beskrivning av det egna arbetet, företaget och dess produkter 

 deltagarna förbereder en egen presentation med handledning 

 deltagarna skriver en formell rapport med handledning 

 social träning och kulturella skillnader 

 individuell handledning med feedback via e-mail 

  

 

OBS! Utbildningenkan beställas som internutbildning(begär offert). 
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  PROGRAM 

 

Dag 1-2 Introduktion  

 Att beskriva det egna företaget/produkter/tjänster  

 Att strukturera en presentation 

 Analys av texter som berör näringslivet   

 Möten och förhandlingar 

 Sociala/artighetsövningar/kulturella skillnader 

 Terminologi i affärsengelska, ordförråd  

 Konversation 

 

På distans: Att skriva en egen presentation (eller ett valfritt projekt) 

under 3 veckor med handling via e-mail. 

 

Dag 3 Redovisning eller beskrivning av eget arbete 

 Fallstudier för diskussion/möten/förhandling 

 Formella rapporter  

 Att skriva e-mail – standarduttryck 

 Konversation 

 

På distans: Att skriva en egen rapport under 3 veckor med 

handledning via e-mail. 

 

Dag 4 Praktiska språkövningar individuellt och i grupp: 

Konversation, sociala fraser och övningar, redovisning 

av information, argumentation och möten, det egna 

företaget och dess produkter och tjänster. 

  Avslutning, utvärdering, kursintyg 

 

Pris: Företagsinternt enligt offert 

Anmälan:  Via email  

Antal platser: 10  

Plats/Datum: Företagsinternt: begär offert 

Kursledare: Declan Madden, Språkbruket Education AB 

E-mail: info@spred.se, sprakbruket.educ@swipnet.se   

 

Språkbruket Education AB samarbetar med The Paper Province  

Medlem i Handelskammaren och Informatörsnätverket 
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