
 

The Technical Writing Workshop är en utbildning som 
startade första gången 2004. Utbildningen har genomförts både 
som ”öppen” kurs och som internutbildning. 

Ca 600 teknikinformatörer från följande företag har deltagit  
i utbildningen: 
 
Schneider Electric, Permobil, Siemens, Atlas Copco, TeliaSonera, 
Condesign, ESAB, Scania, Volvo Aero, Hynell Patenttjänst, Metso, 
Semcon, , CCI Valve Technology, Ascom Sweden, Ericsson, Teligent, 
TAC AB, Scan Coin Industries, Somas Instrument, Kockums, Saab,  
GE Health Care, Citec Information, Etteplan, Pyramid, Escript, 
Bombardier, DeLaval, Talaris(De La Rue), Foss Analytical, Radius 
Sweden, ABB Robotics, Cambio Health Care, Xylem Water Solutions, 
Alfa Laval, TD Rail & Industry, Combitech, Sandvik, Cochlear, Phadia, 
Lorentzen & Wettre, IS Tools, bwin Games, Avure Technologies, 
Configura, IFS World Operations, Husqvarna, ÅF Consult, Pinnochio 
Teknikinformation, Infotiv, CashGuard, Lindab, Green Light, Munters, 
Assa Abloy, TIKAB, Tunstall Nordic, Tetra Pak, ELE, Tieto,  
Siebu Giken DST, SPM Instrument, Net Insight, Prose 
 

SPRÅKBRUKET EDUCATION AB   
Declan Madden har genomfört utbildningar i engelska för näringslivet 
i mer än 30 år. Målgrupp för utbildningarna är alla kategorier av 
personal som kommer i kontakt med det engelska språket: 
ledningsgrupper, marknadsföring, inköp, ekonomi, projekt grupper, 
ingenjörer, informatörer, avdelningschefer, och produktionspersonal. 

 

Declan Madden 
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 
och att specialanpassa utbildningarna till företagens behov. 
Undervisat teknisk engelska vid Karlstads universitet 

Neill Dronsfield 
Engelska som modersmål. Bosatt i Sverige sedan 1984. 
Professionell översättare av teknisk-, fack- och affärsengelska för företag och organisationer, 
editor och copywriter. 
Kursledare företagsutbildningar och YH-utbildningar. 

 
Språkbruket Education AB  
E-mail:     info@spred.se Sprakbruket.educ@tele2.se 
Mobil:      +46 (0)70 3260791     Web: www.spred.se 
 
 

 
Språkbruket Education AB 

 

English for industry and business 
 

The Technical Writing Workshop 
-how to write Technical Documentation in English  

 
 
 
 
 

Now includes an introduction to 

 Simplified Technical English  
and Global English Writing Style 

 
 
 

Demand for The Technical Writing Workshop continues to remain high.  

Course dates for second half of 2018: 

Malmö: 11-12 Sept plus 16-17 Oct 

Stockholm: 18-19 Sept plus 23-24 Oct 

Linköping: 6-7 Nov plus 4-5 Dec 

 

The TWW program consists of 6 course days as follows: 

2 course days + 2 days in the form of 6 distance assignments+ 2 course days. 
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THE TECHNICAL WRITING WORKSHOP 

   – att skriva teknisk dokumentation engelska 

 
Denna utbildning är ett unikt tillfälle för teknikinformatörer och ingenjörer med 
flera att utveckla sin förmåga att skriva tekniska instruktioner, 
processbeskrivningar och andra typer av teknisk dokumentation på engelska. 
Autentiska skrivövningar varvade med teori ger kursdeltagarna praktisk övning 
i att formulera sig korrekt och tydligt på engelska i specifika tekniska 
sammanhang – i synnerhet teknisk dokumentation. 
 
Utbildningen passar utmärkt för både erfarna och nyblivna teknikinformatörer. 
Några av kursdeltagarna har arbetat upp till 20 år eller mer som 
teknikinformatörer. Andra har precis börjat sin yrkeskarriär. 

 

ca 600 teknikinformatörer har deltagit i kursen 
 

The Technical Writing Workshop fokuserar på:  

• individens personliga språkutveckling 

• skrivprocessen i teknisk dokumentation 
 
Utbildningen består av 6 kursdagar fördelade: 
2 dagar + 2 dagar i form av 6 distansuppgifter + 2 dagar 
Detta upplägg motsvarar en kurs på 6 heldagar. 

 
Syftet med The Technical Writing Workshop: 

• att ge praktisk övning i att skriva instruktioner, beskrivningar av 
processer, samt beskrivning av utrustning och funktioner mm 

• att förstå Simplified Technical English och Global English 

• att undersöka de grammatiska strukturer typiska för teknisk engelska 

• att ge kursdeltagarna individuell handledning under utbildningen 

• att belysa problem med metaforer och idiom i teknisk engelska 

• att kunna formulera sig klart och tydligt i skrift 

• att påvisa de vanligaste skrivfel i dokumentation 

• att lära sig beskriva en produkts positiva egenskaper 
 
Språkbruket Education AB  
E-mail:     info@spred.se 
Mobil:      +46 (0)70 3260791     Web:  www.spred.se 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

PROGRAM   
 

Dag 1-2  
Teknikinformation och skriftlig kommunikation – en introduktion 
Instruktioner – utformning och tillämpning, praktiska skrivövningar  
Processbeskrivningar – analys av strukturer, beskriva tekniska processer  
Tekniska funktionsbeskrivningar – beskriva utrustning, komponenter och 
tekniska funktioner 
Grammatiska strukturer - krav som ställs i teknisk dokumentation 

 

På distans:  
6 st skriftliga uppgifter under ca 5 veckor via e-mail. 
(Tre timmars arbete per vecka)  
Deltagarna skriver autentisk teknisk dokumentation som skickas till 
kursledaren för detaljerad analys. 
Pedagogisk feedback på alla aspekter av det engelska språket och  
på kvaliteten på den tekniska informationen.     
 

Dag 3-4 
Engelskans metaforer och idiom, att skriva klara och tydliga formuleringar,  
genomgång av typiska skrivfel i teknisk dokumentation, att beskriva en 
produkts fördelar mm. 

Nytt! Vad är Simplified Technical English  

och Global English? 
 
Kursutvärdering, kursintyg, avrapportering, mm 

     

 

      Pris:          SEK 19.900:- per person plus moms 
      Anmälan:          Anmälan som är bindande görs via email  
      Sista anmälningsdag: Snarast. Det finns 12 platser på varje kurs 
      Plats/Datum:        Se broschyrens framsida           

         Alt. företagsinternt enligt offert. 
      Kursledare:          Declan Madden, Språkbruket Education AB 
      E-mail:          sprakbruket.educ@tele2.se     info@spred.se                  
      Web:             www.spred.se 
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