Projektet Skriftbruk i arbetslivet var ett treårigt forskningsprojekt som finansierades
av Vetenskapsrådet och leddes (från och med den 3 mars 2003) från Humanistiska
institutionen vid Örebro universitet. Verksamhet bedrevs också vid Institutionen för nordiska
språk vid Stockholms universitet och vid Svenska språknämnden (senare Språkrådet).
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arbetsdagen i en rad vanliga yrken i samhället. Vi gjorde bland annat fallstudier inom vården,
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