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Abstract 

Nord, Andreas 2015. Att förbättra en text tillsammans. En dialogorienterad 
språkgranskningsprocess vid en svensk myndighet. FUMS Rapport nr 234. 
Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 

Improving a text in collaboration: A dialogue-oriented editing process at a 
Swedish government authority reports a case study of a text editing process 
in a Swedish government agency. The editing process was conducted by a 
freelance professional language consultant in cooperation with the main 
author of the text, an employee of the agency. The text in question is a kind 
of handbook. The language consultant was engaged to improve the text’s 
functionality both by giving feedback on an early draft of the text and by 
editing a nearly-finished version. This means that the language consultant 
can have an impact on the text at all levels, from disposition to punctuation. 
The participants consider the outcomes of the cooperation successful, and 
the author describes the process as ‘instructive.’ 

An in-depth analysis was performed of the interaction between the writer 
and the language consultant during a meeting. In this meeting, the language 
consultant’s proposed revisions in the nearly-finished version of the text are 
discussed. This dialogue is shown to be characterized by mutual 
acknowledgement of the expertise of the other party, as well as explicitness 
about the mandates of both participants. These agreements serve as tools for 
the participants to handle threats to the work: the explicit division of labour 
eliminates the need for consensus. This also allows for explicitness about 
differences in views on the text. The discussion is, however, ultimately 
oriented towards a common goal: the audience design of the text. 

An analysis of the focus of the proposed revisions also indicates an 
ambition to improve the communicative function of the text, rather than just 
improving its linguistic surface. 

The results are compared to those of a previously-published case study, in 
which a less-dialogical and less-integrated work organization led to unsolved 
misunderstandings and disagreements between the language consultants and 
the client. It also led to a more restricted impact on the quality of the text in 
question, since e.g. all revisions affecting the ‘content’ of the text were 
avoided. 
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1 Introduktion 

Ett viktigt mål för den svenska myndighetsspråkvården är att göra myndig-
heters texter och kommunikation bättre och att sprida kunskaper om goda 
språkbruksmönster hos myndighetsskribenter. Med detta arbetar såväl fast 
anställda som frilansande språkvårdare. Anställda språkvårdare kan för-
väntas få tillträde på ett sätt som ger dem möjlighet att arbeta mer långsiktigt 
med både textvård och undervisning. Men vilka möjligheter har egentligen 
frilansande språkvårdare att påverka och förändra sätt att skriva? Något av 
detta blir belyst i denna studie.0F

1

Ett vanligt uppdrag för fristående språkvårdare är det som kan kallas 
språkgranskning, vilket innebär att språkvårdaren ger råd om och ändrings-
förslag för en text som är under produktion. Emellertid är språkgranskning 
inte någon riktigt enhetlig företeelse och kan genomföras på flera olika sätt. 
En del myndigheter har egna fast anställda språkvårdare som löpande arbetar 
med att se över viktiga texter och att utveckla medarbetarnas språkliga kom-
petens. Andra myndigheter anlitar fristående språkexperter och språkvårds-
företag på konsultbasis för specifika uppdrag. Språkgranskning kan också ha 
delvis olika syften. Språkgranskning som företeelse innebär alltid ett kollek-
tivt arbete med textproduktion, men syftet kan vara begränsat till att göra 
texter bättre eller vara vidare och även omfatta att hjälpa medarbetarna på 
myndigheten att utvecklas som skribenter (jfr Emtell & Munter 2012 och 
Rösare 2013). 

I denna fallstudie undersöker jag en viss arbetsform för granskning och 
vilka följder arbetsformen får för de språkliga valen i texten i fråga, liksom 
vilken potential för lärande hos deltagarna som arbetet får. Undersökningen 
kompletterar en tidigare redovisad fallstudie av språkgranskning av myndig-
hetstext (Nord 2011a, b).1F

2 Där utmärktes granskningsprocessen av avsaknad 
av dialog – granskningen genomfördes utan direkt kontakt mellan textens 
”ägare” på myndigheten och språkvårdarna, som arbetade som underkon-
sulter till ett språkföretag med avtal med myndigheten. Arbetet ansluter där 
till vad man skulle kunna kalla en ”entreprenadmodell”. 

Den granskningsprocess som undersöks i den föreliggande rapporten är 
däremot organiserad på ett sätt som i många avseenden är annorlunda. 

1 Vissa delar av denna rapport har tidigare publicerats som ett konferensbidrag (Nord 2013). 
2 Tillsammans utgör fallstudierna projektet ”Klarspråksgranskning: Extern språkbearbetning 
av myndighetstexter som tillämpad språkvård”, som avslutas med denna rapport. Den första 
av de två fallstudierna utfördes inom ramen för en ettårig forskaranställning vid Uppsala uni-
versitet. Inom den samlades även materialet för den andra fallstudien in. Jag vill särskilt tacka 
Marie Sörlin för givande diskussioner om ämnet och Inga-Lill Grahn för värdefulla syn-
punkter på en tidigare version av denna rapport. 
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Studien beskriver en granskningsprocess där en mindre myndighet anlitar en 
frilansande språkvårdare som får fungera som återkommande stöd i produk-
tionen av en text som ska publiceras. Arbetsformen utmärks av dialog: 
språkvårdaren och beställaren (huvudförfattaren) har återkommande gånger 
direkt kontakt, inklusive ett par möten där språk- och textfrågor diskuteras 
utifrån granskarens läsning och förslag till ändringar i ett textutkast. Detta 
närmar sig vad man skulle kunna kalla en ”dialogmodell”. Skillnaden mellan 
arbetsprocesserna i de olika fallstudierna ska inte överdrivas – även i det här 
aktuella fallet är antalet kontakttillfällen begränsat, och det är fortfarande 
skribenten som har det klart övervägande ansvaret. Men att kontakt faktiskt 
förekommer bör hypotetiskt göra förhållandena mer gynnsamma vad gäller 
möjligheter till kollektivt problemlösande och även lärande.2F

3 I den tidigare 
fallstudien, där deltagarna i granskningsprocessen inte hade någon direkt 
kontakt, var en slutsats som drogs att just denna avsaknad av direkt kontakt 
utgjorde ett hinder för lärande och för hantering av normkonflikter. I under-
sökningen i denna rapport studeras därför särskilt interaktionen mellan 
språkvårdaren och huvudförfattaren i det sista av de båda längre textsam-
talen. Tonvikten ligger på den potential för hantering av skilda synsätt som 
blir synliga där. 

Denna andra fallstudie exemplifierar också en granskningsprocess som, 
enligt de inblandade, fungerat väl. Både språkgranskaren och den inblandade 
skribenten (som är textens huvudförfattare) är enligt intervjuer tillfreds med 
utfallet, och skribenten beskriver arbetet som lärorikt (trots att arbetet inte 
har som något uttalat syfte att vara det). Detta indikerar att deltagarna lyckas 
hantera och moderera de problem som kan uppstå på ett konstruktivt sätt, 
och ger vid handen att det är relevant att särskilt undersöka hur lärande-
potential uppstår i detta fall. Denna förförståelse av att processen har ett 
positivt utfall har påverkat min forskarposition: materialet undersöks snarast 
utifrån en fråga om vad det är i arbetsprocessen som gör att den av del-
tagarna kan uppfattas som (i stort) ändamålsenlig och lyckad. Särskilt lägger 
jag detta perspektiv på textsamtalet, som av allt att döma utgör en central del 
av arbetet. Min forskarposition innebär inte att jag utgår från att processen i 
alla detaljer är optimal. I stället söker jag efter svar på frågor om hur del-
tagarna hanterar de risker, konflikter och problem som hotar att uppstå (eller 
faktiskt uppstår) på ett konstruktivt sätt utifrån antagandet att de gör detta på 
ett så framgångsrikt sätt att slutresultatet är tillfredsställande. Undersök-
ningen har därför beröringspunkter med tillämpning av forskning om institu-
tionella samtal, där inte bara problem och ojämlikheter utan även före-
bildliga mönster i institutionella samtal har belysts (se t.ex. Kjærbeck 2003, 
Tarber 2003 och andra bidrag i Asmuß & Steensig 2003). 

3 En snarlik modell har beskrivits av en verksam språkgranskare, Sara Rösare, som poängterar 
just möjligheten för skribenter att utvecklas genom respons (Rösare 2013). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med fallstudien är sammanfattningsvis att beskriva 
hur en granskningsprocess med inslag av textsamtal kan fungera. En särskild 
tonvikt ligger på det textsamtal som hålls i slutet av textproduktionspro-
cessen. Undersökningen inom denna fallstudie kan delas upp på tre områden 
eller frågekomplex: 

1. Hur ser granskningsprocessen ut och hur ser arbetsformerna ut?

Detta undersöks genom en kartläggning av stegen i arbetsprocessen genom 
intervjuer med språkvårdaren och huvudförfattaren. Resultaten redovisas i 
kapitel 3. 

2. Hur kommunicerar deltagarna om granskningen och hur hanterar de
skillnader mellan roller, perspektiv och normer?

Detta frågekomplex undersöks framför allt genom en analys av interaktionen 
inom det andra textsamtalet, och hanteringen av de institutionella ramarna är 
huvudfokus för undersökningen. Resultaten redovisas uppdelat på kapitel 4 
och 5. Kapitel 4 beskriver hur samtalet är uppbyggt och hur det leds medan 
kapitel 5 beskriver hur deltagarna hanterar skillnaderna. 

3. Hur förändras själva texten i bearbetningen? Hur förhåller sig dessa för-
ändringar till de normer och språkliga ideal som finns i den centrala
myndighetsspråkvården i stort? Hur talar deltagarna om själva texten
och dess funktion i relation till bearbetningen?

Detta undersöks genom en analys av granskarens respons och ändringsför-
slag, liksom genom en analys av vilka normer och språkliga ideal som rele-
vantgörs i det andra textsamtalet. Resultaten redovisas i kapitel 6. Här görs 
särskilt jämförelser med en tidigare gjord inventering av den centrala språk-
vårdens språkliga ideal (Nord 2011a, kap. 4). 

Frågan om lärandepotential diskuteras därefter samlat utifrån resultaten 
från alla tre delstudierna i slutkapitlet (kapitel 7), där även en summerande 
jämförelse med det tidigare fallet görs. 

1.2 Undersökningens forskningsrelevans 
Undersökningen har tillsammans med den tidigare undersökningen (Nord 
2011a) en uttalad empirisk relevans framför allt på två områden: 

• Den bidrar till skrivforskningen genom att belysa hur fenomen som
språkgranskning, professionell redigering och textrevidering utförd av
någon annan än författaren själv fungerar.
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• Den bidrar till det vi vet om svensk myndighetsspråkvård genom att
belysa arbetsformer och språkideal inom denna.

1.2.1 Språkgranskningen och skrivforskningen 
Jag ska här ge en kort översikt över den forskning inom skrivforskning som 
berör området språkgranskning, för att sedan klargöra vad min studie bidrar 
med. Som en utgångspunkt tar jag en förklaring av ”professional editing” 
som har getts av Jocelyne Bisaillon: 

an activity that consists in comprehending and evaluating a text written by a 
given author and in making modifications to this text in accordance with the 
assignment or mandate given by a client. Such modifications may target 
aspects of information, organization, or form with a view to improving the 
quality of the text and enhancing its communicational effectiveness. 
(Bisaillon 2007:296, översatt efter Bisaillon 2005:4) 

Denna definition pekar ut några avgränsande aspekter: För det första handlar 
det alltså om att textrevisionen utförs av någon annan än den som ses som 
författare. För det andra handlar det om ett uppdrag, som i sig innefattar en 
viss specifikation eller ett visst mandat för hur granskningen ska genom-
föras. Och för det tredje handlar det om att granskningen och revisionen får 
vissa effekter på texten.3F

4

Avgränsat på detta sätt är det fenomen som jag här kallar språk-
granskning inte någon central fråga för skrivforskningen, trots detta områdes 
heterogenitet och perspektivmångfald (jfr Hyland 2009, Blåsjö 2010). 
Visserligen skymtar resonemang om revisioner utförda av någon annan än 
den som har skrivit originaltexten i enstaka studier av kollektivt skrivande, 
exempelvis när Pogner (2003) följer hur en grupp ingenjörer samarbetar 
genom att skriva tillsammans. Men det finns påtagligt få studier där det är 
själva revisionsarbetet, synen på det eller den sociala inramningen av det 
som står i fokus. Några intressanta undantag finns dock. 

En ganska renodlad studie av professionell språkgranskning är utförd av 
Jocelyne Bisaillon (2007), som kartlägger de strategier i revisionsarbete på 
mikronivå som används av sex professionella språkgranskare (”editors”). I 
studien filmades dessa under sitt arbete med autentiska gransknings- och 
redigeringsuppdrag av olika slag, vilket följdes upp genom retrospektiva 
intervjuer som belyser de val som granskarna har gjort. Resultatet föranleder 
Bisaillon att peka ut några ”granskarprofiler” utifrån hur språkgranskarna 
arbetar med olika strategier för problemlösning. Resultaten är intressanta i 
och med att de antyder att redigering kan genomföras på något olika sätt. Det 
som studien dock inte behandlar är på vilket sätt det mandat som respektive 

4 Denna definition utesluter således textrevisioner utförda av författaren själv (se t.ex. 
Rijlaarsdam et al. 2004, Chanquoy 2009), liksom ren ”textrespons”, dvs. kommentarer på 
skrivna texter av det slag som ges av t.ex. lärare i utbildningssammanhang (se exempelvis 
Blückert 2010). Gränsdragningen här är dock sällan självklar eftersom granskare kan välja att 
snarare kommentera än göra ändringar – antingen av etiska skäl, eller för att granskaren inte 
anser sig kunna ge ett bra förslag (jfr Harwood et al. 2012:577). 
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uppdrag innefattar samspelar med de strategier som granskarna använder. 
Detta gör att det blir oklart om det finns en orsaksrelation mellan uppdragets 
natur och valet av strategier (och därmed ”profil”), även om Bisaillon 
spekulerar om ett sådant samband (s. 317). Bisaillon berör inte heller alls 
vilken roll relationen mellan granskaren och kunden (författaren) kan ha för 
det praktiska arbetet. 

En annorlunda ingång i professionellt redigeringsarbete har Amelie Oest-
reicher i sin avhandling om textproduktionsprocessen på sex dagstidningar 
(2000). Oestreicher undersöker de revisioner som görs i tidningstexten när 
den behandlas av olika yrkesgrupper som ska granska och eventuellt ändra i 
texten inför tryckningen. Vilka yrkesgrupperna är skiftar mellan redaktion-
erna, men på flera av tidningarna är det tre olika yrkesgrupper som arbetar 
med texten: redaktionssekreterare, redigerare och korrekturläsare. Dessa har, 
visar Oestreicher, huvudansvaret för olika typer av textrevisioner, och har 
således ett visst mandat knutet till sin roll. Men det framkommer också att 
vissa typer av ändringar, t.ex. korrigering av korrekturfel, görs av flera 
yrkeskategorier. 

Även i akademiska kontexter sker språkgranskning av olika slag, något 
som har uppmärksammats av flera forskare. Flera studier har visat att olika 
språkgranskande aktörer (korrekturläsare, redaktörer m.fl.) spelar en kom-
plex men viktig roll när forskare med andra modersmål än engelska skriver 
vetenskapliga artiklar för engelskspråkiga tidskrifter (Ventola & Mauranen 
1991, Burrough-Boenisch 2003, 2005, 2006, Curry & Lillis 2004, Lillis & 
Curry 2006, 2010). Språkgranskning av studenters texter blir belyst i en 
intervjustudie utförd i Storbritannien av Nigel Harwood, Liz Austin och 
Rowena Macaulay (2009, 2010, 2012). I den undersöks perspektiv på språk-
granskningsuppdraget hos mer eller mindre professionella granskare som 
bearbetar texter (inlämningsuppgifter, uppsatser etc.) författade av studenter, 
inte sällan med andra modersmål än engelska. Här hamnar frågan om 
mandat – inklusive frågan om vad en granskare förväntas ändra – i fokus av 
etiska skäl, eftersom det är oklart när en granskare träder över gränsen till 
det som studenten förväntas göra helt självständigt för att fullgöra de krav 
som ställs inom utbildningen. Ett tydligt resultat av studien är att det inte 
finns någon större konsensus om uppdragets natur eller om gränslinjerna, 
och det finns inte ens någon enighet bland de intervjuade om vilken beteck-
ning för språkgranskningsuppdraget de föredrar (Harwood et al. 2009). Ett 
sätt att illustrera mångfalden i synsätten är de ganska olika konceptuali-
seringar av rollen som språkgranskare som framträder: en granskare kan ses 
som någon som hjälper (”The proofreader as helper”), som någon som ren-
sar (”cleaner”), som någon som jämnar ut kunskapsskillnader (”leveller”), 
som någon som förmedlar mellan student och lärare (”mediator”) eller som 
någon som själv lär ut (”teacher”) (Harwood et al. 2012). 

Även upplägget på arbetet med språkgranskning visar sig vara ganska 
skiftande i denna studie, från processer där skribent och granskare aldrig 
träffas till processer där det finns i förväg inplanerade uppföljningsmöten. 
Harwood et al. (2012) diskuterar detta i relation till granskningens formativa 
aspekt, alltså i vilken mån granskningen innebär ett lärandetillfälle för skri-
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benten. En av de språkgranskare som intervjuas i studien beskriver hur 
inplanerade möten med skribenten efter granskningen ger henne möjlighet 
att ta upp problematiska områden med skribenten. En annan betonar ömse-
sidigheten, och att mötena gör det möjligt för båda parter att reda ut oklara 
avsnitt. Detta gör att granskningen i dessa fall, enligt Harwood et al., kan 
realisera en lärandepotential. 

Dessa tidigare studier ger en värdefull bakgrund för föreliggande under-
sökning, bl.a. genom att illustrera hur frågor om mandat ständigt är aktuella. 
Samtidigt är det tydligt att det finns många outforskade områden inom den 
mångfasetterade verksamhet som språkgranskning utgör, särskilt vad gäller 
de sociala faktorer som reglerar möjligheterna att i olika kontexter ändra i 
andras texter.  

Forskningen pekar också ut frågor att följa upp. Särskilt studien av Har-
wood et al. indikerar att olika typer av granskning kan ha potentialen att göra 
den som är huvudskribent till en bättre skribent, och att det alltså finns en 
tydlig formativ potential i vissa typer av granskning, i alla fall i skrivandet 
av akademiska texter. Det är sannolikt att detta också gäller texter i arbets-
livskontexter, men om detta vet vi mycket lite. 

Det är därför värdefullt med undersökning som, i likhet med denna och 
den tidigare fallstudien, kan belysa hur professionella språkexperter arbetar 
med språkgranskning, med särskilt fokus på hur arbetsformen och arbetsdel-
ningen ser ut och på huruvida en formativ potential realiseras. Att det hand-
lar om granskning av facktexter från områden där språkgranskarna inte har 
någon särskild ämnesexpertis innebär för övrigt en extra komplexitet. 

1.2.2 Språkgranskningen och myndighetsspråkvården 
En ökad förståelse för hur den här typen av språkgranskning fungerar utgör 
också – både direkt och indirekt – ett bidrag till kunskaperna om arbets-
former inom svensk myndighetsspråkvård.4F

5 Språkgranskning utförd av en 
”språkexpert” nämns nämligen ofta som en av de åtgärder som en myndighet 
kan använda sig av för att förbättra sin skriftliga kommunikation (Hedlund 
2014:24), och detta exemplifierar ju fallstudierna. Utöver att resultaten kan 
belysa vilken typ av effekter som kan uppstå i olika typer av gransknings-
upplägg, kan undersökningen därför också bidra till att klargöra vad som 
egentligen utmärker den svenska myndighetsspråkvården när den genomförs 
i praktiken. Tidigare studier har nämligen visat att detta är något vi behöver 
veta mer om (jfr Lind Palicki & Nord 2015, se även Kjærgaard 2015). 

I språkpolitiska sammanhang framstår förvisso den svenska myndighets-
språkvårdens målsättningar och motiveringar som enhetliga och enkla att 
förstå sig på. Ofta benämns denna språkpolitiska strävan sammanfattande 
som klarspråksarbete utifrån metaforen klarspråk, som används som beteck-

5 För en mer detaljerad översikt över forskningen om myndighetskommunikation hänvisar jag 
till översikten i rapporten om den tidigare fallstudien (Nord 2011a) och till översikter över 
klarspråksanknuten forskning i aktuella artiklar (framför allt Nyström Höög et al. 2012, Lind 
Palicki & Nord 2015 och Nord et al. 2015). 
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ning för det språk som är eftersträvansvärt.5F

6 Analyser av språkpolitiska 
dokument ger som entydigt resultat att det råder en stark konsensus om 
kravet att svenska myndigheter ska kommunicera på ett mottagaranpassat 
och läsarvänligt sätt (Nord 2014, jfr även Ehrenberg-Sundin 2000). Samma 
motiveringar för klarspråk återkommer i dokument efter dokument: att myn-
dighetsspråket måste vara enkelt och begripligt för att säkerställa att förvalt-
ningen är demokratiskt hållbar och rättssäker, att enkla och ändamålsenliga 
texter gör det lätt för utomstående att få insyn och ökar förtroendet för för-
valtningen, och att enklare texter gör myndigheters arbete effektivare. 

Samtidigt har studier av det praktiska arbetet med offentliga texter visat 
motsägelsefulla och paradoxala resultat, som starkt indikerar att det är långt 
ifrån självklart hur detta ideal för myndighetsspråket egentligen ska reali-
seras. De ger grund för att problematisera vilken relevans detta ideal egent-
ligen får ”på myndighetsgolvet”. I en studie av ett par danska klarspråks-
projekt visar Anne Kjærgaard (2010, 2012) att det finns organisatoriska 
hinder för genomslag för det förändringsarbete som sådana projekt innebär. 
Även flera andra studier visar att lokala förutsättningar påverkar vad pro-
jektet egentligen innebär i mycket hög grad: Lieselott Nordman (2009) visar 
att klarspråksaspekten i princip helt försvinner i arbetet med att ta fram 
svenskspråkig lagtext i Finland, Saga Bendegard (2014) visar hur 
begränsade möjligheterna att arbeta med klarspråk är i översättningsverk-
samheten  i EU-förvaltningen, och en studie som jag själv utfört tillsammans 
med Lena Lind Palicki har exemplifierat hur myndighetsspråkvårdens poli-
tiska demokratiaspekt reduceras till en i hög grad underförstådd bakgrunds-
faktor i en utbildning på en kommunförvaltning (Lind Palicki & Nord 2013, 
2015, Lind Palicki 2014). Den tidigare fallstudien (Nord 2011a) bidrog 
också till att belysa hur de språkliga råd som brukar ges inom klarspråks-
arbetet bara i relativt begränsad omfattning var tillämpliga för den text som 
arbetet där berörde, för att mandatet inte tillät ändringar (exempelvis av dis-
position), eller för att ändringar skulle ge negativa effekter på texten (exem-
pelvis ändringar av passiv form av verb till aktiv form) (jfr Becker Jensen et 
al. 2014 för motsvarande tankegångar i ett danskt sammanhang). 

Det bidrag som föreliggande fallstudie kan ge till våra kunskaper om den 
svenska myndighetsspråkvården handlar därför särskilt om att visa vad som 
händer i den lokala kontexten. Hur kan språkvårdare arbeta för att få genom-
slag för sitt arbete och påverka skribenter på myndigheter? Vad vill språk-
vårdare och skribenter uppnå i arbetet, och hur ser de konkreta språkidealen 
ut? 

1.2.3 Studien i relation till klarspråksbegreppet 
En kommentar är dock på sin plats angående texten i fallstudien – är den 
verkligen relevant som objekt för myndighetsspråkvård? Det rör sig näm-
ligen om en ganska avancerad facktext riktad till en yrkeskategori som ska 

6 Se om Nyström Höög et al. (2012:35) och Lind Palicki & Nord (2015) för utredningar av 
vad som egentligen kan läggas i klarspråk och klarspråksarbete, och hur beteckningarna har 
vuxit fram. 
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använda den inom sitt arbete, alltså en typ av specialister. Därmed skiljer 
den sig mycket från de textslag som ibland prioriteras inom klarspråks-
arbetet. Politiska dokument beskriver visserligen i allmänhet inte närmare 
vilka textslag som förväntas omfattas av klarspråksarbetet, men ett av för-
arbetena till språklagen (SOU 2009:600) ger ändå en viss indikation. Här 
står följande att läsa: 

Det är en självklar utgångspunkt för den offentliga verksamheten att språket 
som används ska kunna förstås av dem som berörs av åtgärder som vidtas 
eller beslut som fattas av domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra före-
trädare för offentlig verksamhet. (Värna språken 2008:257) 

Stycket ingår i den kommentar som motiverar den s.k. klarspråksparagrafen, 
paragraf 11 i språklagen, i vilken det slås fast att språket i offentlig verk-
samhet ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. Av förarbetet att döma 
avsågs med detta alltså framför allt beslut och informationstexter riktade till 
enskilda medborgare. 

En av få andra mer explicita uttolkningar går å andra sidan i en helt annan 
riktning. I ett dokument som uttolkar språklagen gör Språkrådet en mycket 
vidare tolkning av samma paragraf och slår fast att kravet på att ”vårdat, 
enkelt och begripligt” språk inte bara ska gälla ”den information som riktar 
sig till myndighetens eller kommunens externa mottagare” utan att den ska 
gälla även ”interna dokument och myndigheter emellan” (Språkrådet 
2011:29). Således inkluderas även texter av det slag som är aktuellt i denna 
rapport. Denna vidare tolkning har indirekt stöd även i det faktum att den 
utvärdering av myndighetstexter som gjordes 2001 (Statskontoret 2001) 
omfattade inte bara besluts- och informationstexter utan även rapporter, som 
typiskt är fackspråkliga och riktade till en avgränsad målgrupp. Dessutom är 
en av versionerna av det s.k. klarspråkstestet skräddarsytt för just rapporter 
(jfr Nord 2011a:13). Jag kommer av dessa skäl att utgå från att det är den 
vidare förståelsen av myndighetsspråkvårdens ansvar som gäller – och att 
den text som är centrum för arbetet i denna rapport är relevant som objekt 
för den svenska myndighetsspråkvården. 
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2 Materialöversikt och metodiska och etiska 
överväganden 

I detta kapitel beskrivs materialet. Här redogör jag också för några 
metodiska och begreppsliga hållpunkter liksom för de transkriptionskonven-
tioner som används. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de etiska 
överväganden som har gjorts i arbetet. 

2.1 Material 
Rapporten bygger på analys av flera olika typer av material. De mest 
centrala är olika versioner av den text som är under produktion samt ett 
inspelat textsamtal. Därtill kommer intervjuer och e-postväxlingar och 
diverse dokument som på olika sätt belyser arbetsprocessen. I källförteck-
ningen finns en sammanställning med det material som använts. De två 
huvudpersonerna i arbetet kommer här att benämnas Stina (språkvårdaren) 
respektive Monika (skribenten). 

2.1.1 Textversioner 
Ett viktigt material är alltså den text som är under produktion. Den kallas 
fortsättningsvis för enkelhetens skull endast texten. 

Texten utgör ett slags handledning som riktar sig personer med liknande 
ansvarsområden och arbetsuppgifter, i vilka handledningen är avsedd att 
vara ett stöd. De som har dessa arbetsuppgifter behöver dock, enligt Monika, 
inte nödvändigtvis ha samma bakgrund eller utbildning. Målgruppens rela-
tivt heterogen bakgrund gör att alltför djupa förkunskaper inte kan förut-
sättas. 

Texten omfattar i sin publicerade form lite mer än 100 sidor. Jag har fått 
tillgång till flera olika versioner av texten från slutfasen av produktionen 
(januari 2011), men den version som använts för analysen är den där språk-
granskaren Stina har fört in sina ändringsförslag och kommentarer. Den är 
fullständig men betraktas inte som helt färdig. Av den fil jag har haft tillgång 
till går det att utläsa både hur texten såg ut före de föreslagna ändringarna 
och hur texten ser ut efter Stinas ändringsförslag, liksom vilka kommentarer 
hon har skrivit in. 

Jag har också fått tillgång till språkgranskarens fristående, samman-
fattande återkoppling till skribenten i första steget av granskning (daterad i 
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augusti 2010) då granskaren gjorde en översiktlig granskning av ett tidigt 
utkast, främst utifrån strukturen. 

2.1.2 Textsamtalet 
Det andra viktiga materialet för denna rapport utgörs av en 1 timme och 51 
minuter lång inspelning av ett samtal mellan språkvårdaren och skribenten. 
Jag har valt att ge just detta material stort utrymme i undersökningen efter-
som det ger en inblick i en viktig del av granskningsprocessen. 

Textsamtalet sker på Monikas (skribentens) arbetsplats. Det spelas in av 
Stina (språkvårdaren) själv och endast ljudinspelning görs. Ljudinspelningen 
håller en medelgod kvalitet, men det är vid samtidigt tal ibland svårt att 
urskilja vad deltagarna säger. Inspelningen börjar när deltagarna just har satt 
sig ner för att börja sitt samtal om den granskade texten, och den fortsätter 
ända tills de skiljs åt vid dörren ut från myndigheten. Efter det att Stina har 
börjat packa ihop sina saker blir inspelningskvaliteten dock för dålig för att 
en analys ska vara meningsfull. 

Deltagarna ger i samtalet intryck av att påverkas mycket lite av inspel-
ningen. Åtminstone orienterar sig deltagarna aldrig mot inspelningen när den 
väl har startat. T.ex. hade man kunnat tänka sig att de skulle anpassa sitt sätt 
att identifiera de textställen de ska diskutera så att den som lyssnar på 
inspelningen skulle ha lättare att hitta. Men det gör de alltså inte. 

I analyserna är det en klar nackdel att inspelningen har brister i fråga om 
ljudkvaliteten vid samtidigt tal och att bildinspelning saknas. Avsaknaden av 
bildinspelning gör några passager svåra att tolka eftersom gester och blickar 
inte kan analyseras. Detta påverkar således möjligheterna att tolka samtalet 
på en del punkter, särskilt vad gäller möjligheterna att avgöra vilken roll som 
spelas av de utskrifter av texten som deltagarna använder. 

2.1.3 Intervjuer och övrigt material 
Övrigt material omfattar bl.a. två offerter rörande uppdraget skrivna av 
Stina,6F

7 där det bl.a. finns beskrivningar av själva uppdraget. Ett komplette-
rande material är även intervjuer som gjorts med Stina och Monika och e-
postväxling med Stina. 

Med Stina genomfördes en kortare, informell intervju före det att text-
samtalet genomfördes. Intervjun bandades inte men minnesanteckningar 
fördes och dessa renskrevs omedelbart efter intervjun. Syftet med denna 
intervju var framför allt att kartlägga hur arbetsprocessen hade sett ut fram 
till detta tillfälle. En kort uppföljande intervju med Stina gjordes också en tid 
efter textsamtalet. 

Med författaren Monika genomfördes en knappt timslång inspelad inter-
vju. Denna genomfördes när texten var helt tryckt och klar. Denna intervju 
har delvis transkriberats. Intervjun syftade dels till att belysa arbetspro-
cessen, dels till att belysa Monikas syn på arbetsprocessen och dess utfall. 

7 Uppdraget delades formellt upp på två deluppdrag, varför två offerter skrevs. Se 3.2. 
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2.2 Metodiska och begreppsliga hållpunkter 
Jag betraktar det material som jag har som dokumentation av ett enskilt fall, 
en enskild instans, och målet är inte att kunna generalisera om vad som är 
vanligt eller typiskt för den verksamhet som granskningen utgör. I stället kan 
målet beskrivas som att förstå det enskilda fallet och det enskilda textsam-
talet – vad som händer i det och hur det utvecklas – och utifrån detta kunna 
resonera om överförbara potentialer. 

2.2.1 Förståelse av verksamhet och av roller 
Jag kommer därför att som ett led i studien göra vad som skulle kunna 
beskrivas som en analys utifrån eller uppifrån av själva granskningspro-
cessen, utifrån intervjudata och tillgänglig skriftlig dokumentation. Därmed 
gör jag ett slags förenklad verksamhetsanalys (jfr den mer långtgående ana-
lysen i Nord 2011a), där jag särskilt intresserar mig för arbets- och mandat-
fördelningen i arbetet.7F

8 I anslutning till detta kommer jag att analysera hur de 
roller som framträder i verksamheten tar sig uttryck idet inspelade samtalet. 

Att förstå roller är komplext – vi orienterar oss mot olika roller hela tiden, 
och det finns en rad olika förståelser av begrepp som roll och identitet 
(Sarangi 2010, Linell 2011:180 m.fl.). I denna undersökning kommer jag att 
tala om roll snarare än identitet, och jag förstår det i enlighet med Linell som 
”någorlunda stabila komplex av förväntningar, rättigheter och skyldigheter” 
(Linell 2011:179). Jag antar också – återigen i anslutning till Linell – att 
flera olika typer av roller är relevanta, men begränsar analysen till det som 
kan kallas verksamhetsanknutna rollerna.8F

9 Jag utgår här ifrån Linells 
beskrivning av det han betecknar verksamhetsroller. Med verksamhetsroll 
avser Linell roller som är knutna till den specifika kommunikativa verksam-
hetstypen, exempelvis läkare och patient i ett läkarsamtal och förhörsledare 
och förhörd (misstänkt) i ett polisförhör (Linell 2011:180). Det som Linell 
vill beskriva är dock framför allt roller i verksamheter som i grunden är kom-
munikativa, t.ex. ett läkarbesök eller ett polisförhör – inte de mer över-
gripande verksamheter (och verksamhetssystem) som sådana ofta ingår i, 
exempelvis en läkarbehandling eller en polisutredning. I min studie behöver 
detta rollbegrepp även beskriva de komplex av förväntningar, rättigheter och 
skyldigheter, inte minst de förväntningar om kunnande och ansvarstagande i 
arbetet, som ligger på denna övergripande nivå, och med verksamhetsroll 
menar jag då därför roll anknuten till den övergripande verksamheten, dvs. 

8 Jag vill understryka att jag i detta fall inte har underlag för att analysera det som som ett 
verksamhetssystem eller en verksamhetstyp (alltså en etablerad och rutiniserad verksamhet), 
utan ser det som en enskild process. Jag utgår dock från att roll kopplade till verksamheten 
finns (eller etableras). 
9 Utöver verksamhetsroller räknar Linell (2011:180) med två andra typer av roller: diskursiva 
roller respektive sociala roller. Dessa kommer jag dock inte att undersöka. De diskursiva 
rollerna avser rollerna inom den faktiska kommunikationssituationen, exempelvis talare, 
adressat, åhörare m.m. (Linell 2011:180). Detsamma gäller de sociala rollerna, alltså roller 
”som innehavaren kan orientera sig mot i många verksamheter, tvärs över olika situationer 
och arenor” (s. 181). Dessa kan vara såväl privata som professionella. 
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(motsvarigheten till) en läkarbehandling eller en polisutredning. I det aktu-
ella fallet handlar det konkret om att jag vill se på roller anknutna till den 
övergripande (men inte primärt kommunikativa) verksamheten att framställa 
den aktuella texten och hur dessa tar sig uttryck i textsamtalet. Till den 
övergripande verksamheten hör grundläggande roller som skribent (Monika) 
respektive språkgranskare (Stina) och kanske fler.9F

10

Frågan om expertis och expertroller är i detta fall värd att kommentera i 
relation till verksamhetsrollerna. Ibland urskiljs det i forskning om samtal i 
institutionella kontexter en expertroll som normalt är knuten till institutions-
företrädaren (och expert brukar då vara likställt med samtalsledare). Att tala 
om en expertroll är dock, menar Linell, problematiskt: 

I institutionella möten talas det ofta om ”expertrollen”. Men detta kan betyda 
olika saker. I exempelvis interprofessionella möten kan en individ vara 
”expert” på en specifik aspekt av de olika fallen, en annan individ vara 
”expert” genom att vara den som är högst i hierarkin. (Linell 2011:182) 

Det aktuella fallet är ett exempel på ett interprofessionellt möte där del-
tagarna har skilda expertiser.10F

11 Jag menar att det är just denna omständighet 
som gör det relevant att diskutera hur expertis kopplad till roller hanteras i 
detta fall, eftersom det innebär en potentiell spänning inom själva verksam-
heten. Det ligger ju i själva granskningsverksamhetens natur att båda del-
tagarna har expertstatus i relation till objektet för arbetet, alltså texten (jfr 
Nord 2011a och avsnitt 5.1). Språkvårdaren har getts uppdraget i egenskap 
av språk- och kommunikationsexpert och har därigenom tillskrivits expertis 
inom språk- och textområdet. Skribenten har å andra sidan av sin arbets-
givare getts uppdraget att vara huvudförfattare till texten och har därmed till-
skrivits expertis inom fackområdet. Deltagarna är inom dessa roller också 
potentiellt orienterade mot skilda normsystem och skilda perspektiv på 
texten. Språkvårdaren kan antas orientera sig mot språkvårdens (klarspråks-
arbetets) normsystem men också inta ett utifrån- och lekmannaperspektiv på 
själva texten, som berör ett fackområde där hon inte har några specialkun-
skaper. Skribenten kan å andra sidan antas orientera sig mot normer giltiga 
inom den aktuella myndigheten och inom det fackområde som texten berör. 
Allt detta innebär att samtalet i någon mening är socialt och professionellt 
riskabelt att genomföra för båda deltagarna – de förväntas orientera sig mot 
potentiellt konkurrerande expertiser och det gör att båda löper risk att förlora 
ansiktet. 

2.2.2 Metodiska hållpunkter vid analysen av samtalsmaterialet 
Utöver begrepp för rollanalys hämtas i analysen av samtalsmaterialet 
begreppsliga redskap och perspektiv från den inom nordisk språkvetenskap 
väletablerade samtalsforskningstraditionen (se t.ex. Lindström & Bergeå 

10 Jämför Sarangi (2010) som pekar på att det som hör till en viss verksamhet kanske är roll-
uppsättningar (role sets) snarare än enskilda roller.  
11 Man kan också tala om det som en (förväntad) epistemisk asymmetri (Stivers et al. 2011). 
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2007, Lundgren 2009, Linell 2011, Nyroos 2012, Norrby 2014). Jag ansluter 
även till den vanliga metodisk-teoretiska principen att ta fasta på vad som 
relevantgörs inom samtalet, och jag lägger deltagarnas egen tolkning och 
förståelse, utifrån hur den manifesteras i samtalet, som grund för analysen 
(jfr t.ex. Lindström & Bergeå 2007). Denna princip innebär bl.a. att 
forskarens tolkning av ett visst yttrade i hög grad baseras på hur det följs upp 
i följande turer.11F

12 Denna metod lämpar sig särskilt väl för att förstå vad som 
händer i ett samtal efter hand som det skrider framåt, vilket ligger väl i linje 
med mitt intresse för att se hur deltagarna hanterar förutsättningarna för sam-
talet. 

Undersökningen tar alltså fasta på att samtalet både betingas av förutsätt-
ningarna och (om)skapar dem. Inom samtalsforskningen – särskilt forsk-
ningen om institutionella samtal – brukar detta dubbla perspektiv omtalas 
som att yttranden är både kontextberoende (context shaped) och kontextför-
nyande (context renewing) (Drew & Heritage 1992a:18). Med kontextbero-
ende avses att yttranden är förankrade i det som har hänt och händer inom 
samtalet och i den större kontexten, och med kontextförnyande att yttranden 
bidrar till att forma vad som händer inom samtalet och forma kontexten i 
stort. 

I analysen av samtalet använder jag således ett antal teoretiska och ana-
lytiska begrepp för att beskriva samtal interaktionellt. De flesta av dessa är 
vedertagna och jag hänvisar till översiktslitteraturen inom samtalsanalys, 
exempelvis Catrin Norrbys handbok Samtalsanalys (2014), för förklaringar 
av exempelvis tur, uppbackning, minimal respons och preferens(struktur). 
Några av de begrepp som jag använder vill jag dock förklara kort: 

• Ett kommunikativt projekt förstår jag (med Linell 2011:98 ff.) som ett
projekt som ”går ut på att lösa ett övergripande kommunikativt problem”
(Linell 2011:98). Kommunikativa projekt återfinns i kommunikativa
händelser och verksamheter på flera nivåer och inflätade i varandra. Jag
kommer framför allt att analysera relativt ”små” och lokala kommunika-
tiva projekt.

• Med episod avser jag en sammanhållen del av samtalet (jfr Linell
2011:21). Episoden hålls samman av en enda topik, ett ”ämne” för sam-
talet (Linell 2011:21, 310 f.), exempelvis i diskussionen av ett visst pro-
blem i texten.

• Den ”överordnade organisationen” för en samtalstyp (typ av kommuni-
kativ verksamhet) utgörs av dess fasstruktur (Linell 2011:191), dvs. de
faser eller delverksamheter som utgör den (s. 192). Faserna kommer
typiskt i en viss ordning. En fas kan realiseras som en episod, men kan
också realiseras som en serie likartade episoder.

12 Jämför dock Lindström & Bergeå (2007), där det framgår att beskrivningen av klagomål – 
en typ av handling besläktad med sådana om är relevanta även i föreliggande studie – kan 
vara svår att ”förankra” på detta sätt, något som också gäller andra ”etiskt känsliga” hand-
lingar (s. 312). 
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2.3 Återgivningen av tal i transkriptionerna 
I analysen av samtalet utgör själva inspelningen av samtalet det primära 
materialet, men det har också transkriberats som ett hjälpmedel i arbetet. För 
de exempel som redovisas har en mer noggrann transkription gjorts. Som 
modell för uppställningen av transkriptionen har jag valt att på traditionellt 
vis återge yttranden som rader i en linjär uppställning uppifrån och ner, 
ibland kallat en ”dramadialogisk” uppställning (Linell 2011:152), men med 
markering av inledningen av överlappningar. I återgivningen används 
följande markeringar: 

[ överlapp startar 
(.) paus (upp till ca 0,75 s.) 
(1) paus (avrundat till hela sekunder)
förslag betoning 
*…* skrattande röst
£…£ leende röst
°…° lägre röst
•…• högre röst
SKRATT metakommentar
(  ) ohörbart
(näe) svårhörbart ord
.ha tal på inandning
¿ svagt stigande slutton 
? kraftigt stigande slutton eller frågeintonation
”…” uppläst skrivet språk eller citerad formulering 

En detalj i transkriptionerna värd att notera är att citattecken används för att 
markera uppläst skrivet språk eller formuleringar som citeras i diskussionen. 
När deltagarna talar om den granskade texten behöver de ofta läsa upp 
kortare eller längre delar för att ge den andra deltagaren hjälp att identifiera 
stället eller kanske för att få tid att överväga en formulering. Uppläsningen 
görs ofta med en något annorlunda röstkvalitet och ibland snarast mumlande 
och med överhoppade eller förvrängda ord. Ett något förenklat exempel kan 
illustrera hur det kan se ut: 

ja just de då har vi börjat där å där har ja (1) 
alltså om vi tittar då på den första de här LÄSER 
UPP: ”Medvetet-het och vilja hos ledningen att 
förmåga att kommunicera budskapet till medarbetarna 
samt förståelse” hmh 

Den passage i texten som läses upp ser ut på följande sätt: 

(1) Medvetenhet och vilja hos ledningen och förmåga att kommunicera 
budskapet till medarbetarna samt förståelsen för vikten av intern 
styrning och kontroll […]. 

I övrigt följer transkriptionen i många avseenden skriftspråkets stavnings-
konventioner, men har anpassats efter talspråk i enlighet med det som Linell 
(2011:155) kallar en ”standardtranskription”. Grundprincipen är att i de fall 
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där det finns olika uttalsmöjligheter i talspråket har återgivningen anpassats 
för att återge detta. Det innebär bl.a. att skriftspråkets det i transkriptionerna 
ibland skrivs de, ibland re, att skriftspråkets och antingen skrivs å eller och 
(det sistnämnda då det uttalas med ett hörbart k-ljud), liksom att skrift-
språkets jag skrivs ja eller jag beroende på om det uttalas med ett hörbart g-
ljud eller ej.12F

13 Skriftspråkets det är dras i talet ofta samman, och återges i 
transkriptionerna då som de+e. 

2.4 Etiska överväganden 
Vid de etiska bedömningarna i materialinsamlingen och redovisningen har 
jag utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetik inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (”Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, utan år). Dessa berör 
följande aspekter: information, samtycke, konfidentialitet respektive nytt-
jande. 

Samtliga medverkande i undersökningen har informerats om dess syfte 
och uppläggning och samtyckt till att medverka. Konfidentialiteten uppnås 
genom att såväl deltagarna som den medverkande myndigheten anonymise-
rats – både Stina och Monika heter något annat – och genom att en del 
detaljer i beskrivningarna av arbetsprocessen har utelämnats eller anonym-
iserats. 

Några överväganden om nyttjande är knappast aktuella för den här typen 
av forskningsresultat. 

13 Eventuellt kan vissa uttalsskillnader ha betydelsepotential. De mer skriftspråksnära form-
erna och (uttalat med k-ljud) och jag (med g-ljud) tenderar nämligen att dyka upp i mer 
ansiktshotande situationer – se t.ex. uttalet och på rad 3 i utdrag 12 (s. 44), och uttalet jag på 
rad 23 i utdrag 14 (s. 45) och på rad 2 i utdrag 24 (s. 54). Detta kan ses som en orientering 
mot ett mer skriftspråksnära och formellt språk i dessa situationer eller möjligen som ett 
tecken på ett mer planerat talande. Vilketdera går normalt inte att avgöra. 
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3 Granskningsprocessen 

Detta kapitel sammanfattar arbetsprocessen med granskningen. Det svarar på 
följande fråga: Hur ser granskningsprocessen ut och hur ser arbetsformerna 
ut? Detta undersöks genom en kartläggning av stegen i arbetsprocessen 
genom intervjuer med språkvårdaren och huvudförfattaren. 

3.1 Deltagarna och texten 
Myndigheten, som är en relativt liten statlig myndighet, har egentligen inte 
några egna, interna resurser för språkvård. Det finns t.ex. inte någon egen 
skrivregelsamling eller någon anställd språkvårdare. Det finns inte heller 
något fast avtal eller ramavtal om språkvårdstjänster, utan när behov uppstår 
ges uppdraget till någon av de språkvårdare som man har etablerad (men 
informell) kontakt med, däribland Stina. Stina har alltså gjort uppdrag för 
myndigheten i fråga tidigare, även om hon inte tidigare har arbetat med 
Monika. 

Stina är verksam som frilansande språkvårdare. Hon har en universitets-
utbildning med språkkonsultexamen och har därefter ett antal års erfarenhet 
av språkvårdsarbete, bl.a. språkgranskning och utbildningar i skriftlig och 
muntlig framställning i arbetslivet. 

Monika är huvudförfattare till texten, men i ett av kapitlen medverkar 
även skribenter från några andra myndigheter, som skriver var sitt stycke om 
egna erfarenheter på textens tema. I relation till dessa fungerar Monika som 
redaktör. Hon har stor erfarenhet av skrivande, men har ingen tidigare 
erfarenhet av att sända texter som hon skrivit för extern språkgranskning. 
Hon beskriver i intervjun hela granskningsprocessen som ”lärorik”, och är 
mycket positiv till språkvårdarens insats för slutresultatet. 

Texten i fråga kan beskrivas som ett slags handbok. Den produceras på 
initiativ av myndigheten och den är avsedd att komplettera en tidigare 
utgiven handbok genom att bl.a. ge konkretiserande exempel på hur man kan 
arbeta. Den vänder sig till tjänstemän på andra statliga myndigheter – både 
personer i ledningsfunktion och tjänstemän som har ansvar för att genomföra 
verksamheten. Dessa har, enligt Monika, varierade förkunskaper. T.ex. kan 
de ha olika utbildningsbakgrund. 
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3.2. Granskningsprocessens olika steg 
Granskningsprocessen har visat sig svår att i efterhand kartlägga i detalj, 
eftersom granskaren och skribenten har haft löpande kontakt via e-post och 
telefon under den mer än halvårslånga period som textproduktion pågår. 
Huvuddragen i granskningsprocessen går dock att rekonstruera, och figur 1 
(s. 22) visar en schematiserad och något förenklad bild av dessa. Informella 
kontakter via telefon och e-post är inte återgivna. Textsamtalet som särskilt 
undersöks är markerat med fetstil. 

Uppdraget kan sägas bestå av två huvuddelar eller steg, som för Stina 
utgör två tydligt åtskilda led i arbetet: ett som infaller i augusti 2010 och ett 
som sträcker sig från december 2010 till januari 2011. Det var planerat att 
det andra steget skulle inträffa tidigare under hösten 2010, men förseningar 
inträffade. Bl.a. tog det längre tid än väntat att få in de avsnitt i texten som 
skrevs av personer på andra myndigheter. 

De båda leden i arbetet är för Stina tekniskt sett två åtskilda uppdrag och 
därför finns det en offert för varje del. Uppdragsbeskrivningen för första 
steget i arbetet ser i offerten ut på följande sätt: 

Granskning 
Jag gör en översiktlig granskning av textens struktur och språk, med följande 
frågor i fokus: Är texten väl anpassad efter mottagarna och syftet? Finns det 
några oklarheter i innehållet eller strukturen? Är språket någonstans svårtill-
gängligt? (Offert från språkvårdaren, augusti 2010) 

Uppdraget i detta steg sammanfattar Stina i september 2010 på följande sätt: 

Arbetet har hittills sett ut så här:
Jag gjorde en översiktlig granskning av framför allt strukturen, men även i 
viss mån stilen, i augusti. Vi träffades för ett möte där jag presenterade vad 
jag funnit i min granskning, och diskuterade möjliga omarbetningar. Här var
författaren mycket delaktig, och kom med flera egna förslag på lösningar 
under mötets gång. Därefter skulle hon omarbeta texten, framför allt struk-
turellt, och sedan skicka ut den till fyra myndigheter, som skulle bidra till ett 
av kapitlen, med egna exempel. (E-brev från Stina 20 september 2010) 

Vid samma tillfälle, i september, beskriver Stina det senare steget i arbetet 
utifrån hur hon planerar det, som ”en genomgripande språkgranskning, med 
mer fokus på perspektiv, klarspråk, rubriker med mera.” (E-brev från Stina 
20 september 2010). 

I offerten för andra steget i arbetet knyter Stina an till detta. Hon 
beskriver det som ska göras på följande sätt: 

Granskning 
Jag gör en grundlig granskning av texten, med avseende på både språk och 
innehåll. Texten ska bli tydlig, lättläst och ha ett gott flyt. Onödiga upprep-
ningar ska rensas bort. Jag ser även på textens rubriker och underrubriker, för 
att skapa konsekvens och öka begripligheten. Dessutom kan underrubriker 
läggas till, där texten är alltför komprimerad. (Offert från språkvårdaren, 
december 2010) 
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skribent 

granskare 

skribent 
och granskare 
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skribent 

skribent och granskare 
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granskare 

skribent 

tryck 

Figur 1. Schematiserad bild av textversionernas rörelser i textproduktionen 

Beskrivningen av uppdraget återspeglar enligt Stina några erfarenheter från 
det första steget i arbetet, där vissa upprepningar i texten uppmärksammades. 

Beskrivningen i denna offert accepteras av myndigheten och den tycks 
täcka in väl vad Stina faktiskt kom att göra i det andra steget i arbetet. Inne-
hållsligt kan man således beskriva granskarens insats i arbetet som så att 
övergripande frågor berörs i första steget medan andra steget främst handlar 
om mer detaljerade frågor i den nästan färdiga texten. Även i andra textsam-
talet diskuteras visserligen t.ex. dispositionsförändringar genom flyttningar 
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och sammanslagningar av kapitel, men tonvikten ligger inte på detta. (Detta 
beskrivs vidare i kapitel 6.)13F

14

Andra steget inleddes i december 2010 med att Stina fick en kompletterad 
och omarbetad version som hon granskade genom att föra in ändringsförslag 
i den med ordbehandlingsprogrammets funktion ”spåra ändringar” påslagen. 
Denna funktion gör att det syns vilka ändringar som är gjorda och även hur 
texten såg ut innan. Det är också möjligt att avvisa ändringarna. (Se figur 2 
på s. 61 för ett exempel på hur en sida med ändringar införda kan se ut.) 

Denna version sände hon sedan till Monika, och de diskuterade de före-
slagna ändringarna på ett möte i januari. Det är alltså detta textsamtal som 
utgör huvudmaterialet för denna rapport. Efter textsamtalet gjorde Stina 
några ytterligare justeringar i texten utifrån vad som framkom i samtalet. 

I Stinas uppdrag ingick även att utarbeta ett powerpoint-underlag som 
skulle sammanfatta det viktigaste innehållet i texten och kunna användas av 
myndigheten för att presentera textens innehåll. Detta har skisserats vid 
andra textsamtalet, men produceras huvudsakligen efter det att arbetet med 
granskningen har avslutats. 

14 Till skillnad från i det tidigare fallet verkar arbetet alltså inte utgå från några fördefinierade 
”nivåer” (Nord 2011a:76 ff., 97 f.). 
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4 Textsamtalets faser och ledningen av det 

I kapitel 4 och 5 beskrivs textsamtalets strukturella och interaktiva sida 
utifrån följande övergripande frågor: Hur kommunicerar deltagarna om 
granskningen? Hur hanterar de skillnader när det gäller roller, perspektiv och 
normer? 

I detta kapitel inleds analysen med en kartläggning av textsamtalets struk-
tur och av den kommunikativa arbetsfördelningen i det – vem som leder det 
och hur. Syftet är att åskådliggöra hur samtalet i sin övergripande form ser 
ut, liksom också att peka ut vad som händer i vilka faser av samtalet och hur 
deltagarna fördelar ansvaret för att föra samtalet framåt. I denna analys görs 
jämförelser med tidigare beskrivningar av strukturen i det som brukar kallas 
institutionella samtal. 

Eftersom jag endast analyserar ett enstaka samtal har jag ingen avsikt att 
dra slutsatser om vad som är återkommande eller typiska drag för den här 
typen av samtal. Dock är språkvårdaren Stina enligt egen uppgift van att 
arbeta på detta sätt, och eftersom hon (som det kommer att framgå) tar stort 
ansvar för att leda och därmed forma samtalet kan man anta att det har 
många drag som är typiska för åtminstone hur Stina brukar hålla (eller 
strävar efter att hålla) samtal av detta slag. 

4.1 Samtalets institutionella inramning 
Textsamtalet har en institutionell inramning, inte minst genom att deltagarna 
utför det inom sin yrkesutövning, och det kommer här att jämföras med 
tidigare beskrivningar av s.k. institutionella samtal, för att det ska bli tydligt 
vilka likheter och skillnader som finns. Även om institutionella samtal kan 
se ut och fungera på många olika sätt, har forskningen om sådana samtal 
(Linell 1990, 2011, Drew & Heritage 1992b, Adelswärd 1995, Nyroos 2012 
m.fl.) nämligen identifierat ett antal olika typiska drag. Enligt Linell (1990) 
är sådana typiska drag bl.a. följande: 

 
• att det finns ett syfte med samtalet, t.ex. att fatta ett beslut eller komma 

med ett förslag 
• att det finns rutiniserade sätt att nå syftet 
• att det finns klara roller för deltagarna (ofta expert respektive lekman) 

med skilda rättigheter och skyldigheter 
• att åtminstone en av deltagarna (experten) har sin roll i samtalet som en 

del av sin yrkesutövning, och  
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• att verksamhetstypen är socialt erkänd och ofta har något slags 
benämning eller beskrivning (t.ex. ”att gå till doktorn”). 

Det är enkelt att konstatera att textsamtalet har vissa av dessa drag, men 
saknar andra. 

Vad gäller benämning verkar samtalstypen (och den kommunikativa 
verksamheten) sakna sådan, vilket också tyder på att detta inte är någon 
välkänd, återkommande verksamhetstyp. Beteckningen textsamtal, som 
används i denna rapport, har lånats in från skolans värld (se t.ex. Holmberg 
& Wirdenäs 2010). I detta avseende är det alltså inte något typiskt institu-
tionellt samtal. 

Mer typiskt är däremot att det (som framgick i kapitel 3) finns ett tydligt 
syfte – att diskutera och ventilera granskarens ändringsförslag – och att båda 
deltagarna deltar som del av sin yrkesutövning, i sina roller som handläggare 
respektive språkkonsult eller, mer specifikt, i sina roller som skribent (och 
redaktör) respektive granskare. Till dessa verksamhetsroller, som enligt ana-
lysen i kapitel 3 är inbyggda i arbetsupplägget, hör vissa rättigheter, skyldig-
heter och förväntningar. Det är däremot inte på förhand självklart hur dessa 
verksamhetsroller ska ta sig uttryck i det konkreta samtalet, eller om det 
finns något rutiniserat sätt att samarbeta på för att nå syftet med samtalet. 
Detta kommer därför att undersökas i detta och följande kapitel. 

4.2 Den övergripande strukturen i samtalet 
Att samtalet är likt många institutionella samtal avspeglas också i dess fas-
struktur. För att beskriva hur ett institutionellt samtal typiskt är uppbyggt har 
Per Linell (2011:200) utgått från forskning om många olika typer av institu-
tionella samtal och skisserat en någorlunda allmängiltig modell. Denna 
utgörs av en struktur med följande sex faser:  

 
1. öppning 
2. orientering 
3. utforskning 
4. besked (eller beslut eller åtgärdsförslag) 
5. sammanfattning 
6. avslutning. 

Av dessa hör särskilt den tredje och fjärde till det man kan kalla ”kärn-
verksamheten”. Utöver dessa faser kan det förekomma sådant som försnack, 
mellansnack mellan faserna och eftersnack och liknande typer av småprat 
utanför ”saken”. 

Med vissa modifieringar är denna fasstruktur möjlig att använda som 
modell för att beskriva även det aktuella samtalets förlopp, vilket tyder på att 
deltagarna orienterar sig mot generella mönster för hur institutionella (och 
professionella) samtal brukar genomföras. Dock behöver beskrivningen 
göras på två nivåer: dels som beskrivning av samtalet i stort, där en öppning, 
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orientering och avslutning omramar själva verksamhetskärnan, dels som 
beskrivning av den typiska, återkommande strukturen som utvecklas inom 
samtalet och som jag kommer att referera till som problemdiskussioner. 
Dessas uppbyggnad påminner mycket om den typiska fasstrukturen oriente-
ring–utforskning–beslut (se vidare avsnitt 4.4). 

Det är relativt enkelt att urskilja de olika faserna, eftersom det ofta före-
kommer explicita övergångar. Stina tar alltid initiativet till övergången, men 
både Stina och Monika markerar också tillsammans att en ny del av arbetet 
kan inledas.14F

15 Det övergripande förloppet i samtalet kan beskrivas på 
följande sätt: 

1. en öppningsfas (där endast den ca 5 sekunder långa avslutningen
kommit med på inspelningen)

2. en orienteringsfas, drygt 3 minuter lång, som består av flera delar: en
inledning (knappt 20 sekunder), Stinas redogörelse för tidsplanen för
arbetet (ca 30 sekunder) och en av Monika initierad diskussion om den
tekniska hanteringen av de föreslagna ändringar, vilket glider över i en
utredning av makten över texten och syftet med textsamtalet, vilket
sedan i sin tur glider över i en episod där deltagarna klargör sina roller
och mandat (totalt ca 2 minuter och 20 sekunder)15F

16

3. en inledande del av ”verksamhetens kärna”, där Stina redogör för vissa
”övergripande tankar” generellt och som bakgrund till många av de
ändringar som hon har föreslagit (ca 4 minuter och 30 sekunder)

4. huvuddelen av ”verksamhetens kärna” med diskussioner om konkreta
punkter i texten, som utgör huvudparten av samtalet, som endast avbryts
av en kort episod (ca 45 sekunder lång, drygt 18 minuter in på inspel-
ningen) då en chef kommer in för att hälsa på Stina16F

17

5. en avrundning (inledd ca 1 timme och 40 minuter in på inspelningen),
som inleds av Stina men avbryts av henne genom att hon återöppnar för
att behandla litteraturlistan i texten

6. ytterligare en avrundning (inledd drygt 1 timme och 43 minuter in på
inspelningen), som inleds av Stina men åter avbryts av henne när hon
återöppnar för att behandla den powerpointpresentation som hon också
ska göra; här återupptas dock inte verksamheten utan i stället bestämmer
deltagarna att de ska behandla presentationen i ett telefonmöte; detta för
över i en rekapitulation av vad som ska göras i det fortsatta arbetet

7. en avslutningsfas, som innefattar att båda deltagarna evaluerar arbetet.

”Saken” är här detsamma som det övergripande kommunikativa projektet: 
att utreda ändringsförslagen. Detta realiseras i högre eller lägre grad inom 

15 Ett par av fasövergångarna kommer att diskuteras senare – se analysen av utdrag 5 (s. 33), 
där orienteringsfasen inleds, och utdrag 2 (s. 28), där huvuddelen av ”verksamhetens kärna” 
inleds. 
16 Orienteringsfasen kommer att analyseras i detalj i avsnitt 5.1. 
17 Episoden innebär att Monikas chef, som känner Stina sedan tidigare, kommer in rummet 
och inleder ett nytt samtal med främst social funktion. I detta korta och hjärtliga samtal deltar 
främst chefen och Stina. När chefen har avlägsnat sig återupptar Stina och Monika diskus-
sionen där de blev avbrutna. 
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samtalets alla faser, men mest centralt är det inom ”verksamhetens kärna”, 
där det alltså realiseras genom en lång serie diskussioner om olika ändrings-
förslag. Dessa kan alla i sig ses som lokala kommunikativa projekt som 
syftar till att utreda de olika förslagen. 

Utöver chefens avbrott finns det mycket lite i samtalet som ligger utanför 
”saken” – mellansnack och sociala sidoprojekt saknas i hög grad. I de fall 
sociala projekt förekommer är de ändå tydligt relaterade till ”saken”. Tyd-
ligast är detta kanske i deltagarnas avslutande evaluering av varandras insats 
och arbetssättet, där detta blir ett sätt att ha ett socialt utbyte som ändå hör 
till ”saken” (utdrag 1). 

r g 1. Avslutande evaluering: ”ett jättebra jobb” [01:47:04] 
1. M: ae ja tycker du har gjort ett jättebra jobb¿
2. S: tack [desamma
3. M:      [( ) ja tyck- ja tycker att ehm (.) de e 

väldigt nyttigt 
4. S: aa¿
5. M: att att få liksom nån som inte e insatt (.) i

som ifrågasätter 
6. S: mm
7. M: de+e de tycker ja e väldigt bra sen e re ju de

här att man att (.) använder för mycke ord å 
sånt här de e a de+e nyttigt 

8. S: mm
9. M: jätte[bra
10. S:      [ja men ja tycker ju de+e bra och de+e kul 

å få kommma så här å (.) lägga två timmar på 
[att diskutera igenom också  

11. M: [aa
12. S: tycker ja
13. M: mm
14. S: de ger mycke
15. M: jaa
16. S: de blir en bättre text i slutändan tror ja
17. M: jaa
18. S: av att man gör [de
19. M: [absolut de de de tror ja också 

faktiskt 

De sociala sidoprojekten och denna avslutning illustrerar att det finns ett 
viktigt andra övergripande kommunikativt projekt: att upprätta hålla en 
positiv social relation (och ett positivt samtalsklimat) inom ramarna för den 
professionella relationen. Detta projekt är knappast oväntat – i nästan alla 
samtal finns det en underliggande strävan att upprätthålla en god relation 
mellan dem som talar – men det är icke desto mindre intressant att det får så 
pass stort utrymme. 
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4.3 Samtalsledningen och topikskiftena 
Ett typiskt drag för institutionella samtal är att det finns en viss arbets-
fördelning mellan deltagarna. Det är tydligt att en sådan etableras även i 
detta samtal, även om den är relativt komplex: Stina som har – eller tar – det 
övergripande ansvaret för att leda samtalet,17F

18 men i de individuella episod-
erna om granskningen är det ofta Monika som tar som uppgift att leda sam-
talet. Jag ska nu visa hur detta tar sig uttryck i organisationen av samtalets 
”kärnverksamhet”, alltså de faser som följer efter orienteringsfasen.18F

19

Efter orienteringsfasen i samtalet är det på Stinas initiativ som ”kärnverk-
samheten” vidtar, genom att hon tar initiativet att redogöra för det hon kallar 
sina ”övergripande tankar”.19F

20 I dessa ”övergripande tankar” återknyter hon 
ofta till hur texten såg ut förra gången (dvs. i steg 1), och Stina redogör för 
dem ganska kort.20F

21 Det är även hon som därefter inleder den huvudsakliga 
delen av verksamhetens kärna: att utreda sådana frågor som hon har ställt till 
Monika i kommentarer som hon skrivit i texten, och frågor som har uppstått 
när Monika tittat på Stinas ändringsförslag. Övergången till denna fas 
signalerar Stina redan i genomgången av ”övergripande tankar” genom att 
hon föreslår att en av hennes mer övergripande kommentarer (ett förslag om 
flyttning av ett kapitel) ska tas senare och att de ska börja me å går igenom 
texten [sic] Själva genomgången introducerar hon sedan mycket explicit 
(utdrag 2). 

r g 2. Verksamhetens kärna: ”ska vi gripa oss an de här då” [00:07:44] 
1. S: ja: (.) ska v[i
2. M: [mm gripa oss an de här då 
3. S: gripa oss an ja
4. (1) 
5. M: eh:: just de
6. S: för du (.) nu har vi kommit till inledningen va

[de e där 
7. M: [ja just de då har vi börjat där å där har jag

(1) alltså om vi tittar då på den första °de 
här° […] 

Även om det är Stina som tar initiativet syns det här att fasövergången sker i 
samförstånd mellan deltagarna – fasinledningen (rad 1–2) sker rent av som 
en samkonstruktion, där den mening som explicitgör fasskiftet inleds av 
Stina (ska vi) och kompletteras av Monika (gripa oss an de här då), varpå 
Stina bekräftar genom att upprepa en del av Monikas bidrag (gripa oss an 
ja). Detta är ett sätt för deltagarna att markera enighet om var i samtalet de 
befinner sig och vilket projektet som de är på väg mot är, och det innebär här 

18 Hon har vad som skulle kunna kallas ”strategisk dominans” i samtalet (Linell 2011:333). 
19 Orienteringsfasen är interaktionellt komplext – se analysen av den i 5.1. 
20 Hur detta ser ut i samtalet visas inte här, men syns i rad 104 och framåt i utdrag 8 (s. 38). 
21 Delar av denna generella respons återges i utdrag 26 (s. 64), utdrag 28 (s. 70), utdrag 30 (s. 
72) och utdrag 32 (s. 80).
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också att de tar ett delat ansvar för samtalsledningen, även om det är Stina 
som först tar initiativet.21F

22

Hur själva genomgången sedan ska realiseras verkar det dock från början 
råda viss tveksamhet om. Efter fasinledningen (rad 1–3 i utdrag 2) uppstår 
det en paus (rad 4). Monika nominerar därefter sig själv som talare (rad 5), 
men utan att initiera någon ny topik. I stället tar nu Stina turen (rad 6) och 
föreslår vad samtalet kan utgå från, nämligen inledningen av texten i fråga. 
Detta ansluter Monika till (rad 7), och hon tar här rollen som ledare av dis-
kussionen genom att säga där har jag, genom vilket hon signalerar att hon 
kommer att initiera en diskussionspunkt. Detta gör hon sedan genom att peka 
ut ett ställe i texten genom att läsa upp det. Därmed inleds det som är kärnan 
och huvuddelen av samtalet, som tar sig uttryck i kortare eller längre 
diskussioner om konkreta punkter. Här är det normalt Monika som leder 
genom att initiera och även avsluta. 

Detta är denna återkommande typ av episoder som här benämns problem-
diskussioner, eftersom de i allmänhet utgår från någon typ av identifierat 
problem som utgör topiken för episoden. Även korta episoder med positiv 
respons finns, men dessa är relativt sett få och har mer karaktären av extra-
projekt i förbigående. 

Det finns en hel del variation i hur problemdiskussionerna realiseras, men 
det går ändå att beskriva ett återkommande mönster för dem, som kan ses 
som en sorts fasstruktur. I sin mest utvecklade form kan en problemdiskus-
sionsepisod realisera följande faser: 

• identifikation av textstället och ärendet
• grunden för ärendet, vanligen Monikas redogörelse för grunden för en

invändning mot en föreslagen ändring eller Monikas fråga om motivet
till en föreslagen ändring, ibland en fråga i en kommentar skriven av
Stina, i några fall positiv respons från Monika till en föreslagen ändring

• Stinas redogörelse för sitt motiv till ändringsförslaget
• diskussion av möjliga alternativa lösningar
• beslut om åtgärd alternativt sammanfattande respons
• avslutning.

Endast några enstaka episoder innehåller alla dessa faser.22F

23 I enkelt behand-
lade ärenden är det t.ex. vanligt att Stina inte redogör för motivet till 
ändringen eller att någon diskussion om alternativa lösningar inte uppstår. I 
några fall utelämnas även redogörelsen av grunden för ärendet helt, sanno-

22 Denna samkonstruktion har i hög grad den funktion som Bockgård (2004) benämner ”visa 
empati och knyta sociala band”; jämför särskilt Bockgårds (s. 144) exempel ur ett institu-
tionellt samtal, där en samkonstruktion används just när deltagarna talar om samtalet. Sam-
konstruktioner är annars inte särskilt vanliga i samtalet, vilket är helt naturligt i ett institu-
tionellt samtal där deltagarna inte känner varandra särskilt väl. Ett annat exempel på samkon-
struktion finns i utdrag 19 (s. 51), som visar samkonstruktion av en tur genom tillägget ”inom 
organisationen” (rad 3) samtidigt som en ny formulering inom texten samkonstrueras. 
23 I utdrag 27 (s. 66) finns ett exempel på en hel episod som innehåller alla faserna (och därtill 
några små, inflätade sidoprojekt). 
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likt för att det är uppenbart för deltagarna. Om grunden för ärendet är en 
fråga som Stina har skrivit i den granskade texten och som Monika vill 
diskutera eller besvara uteblir oftast redogörelsen för grunden för ärendet. I 
dessa fall fungerar den granskade texten med de inskrivna kommentarerna – 
som båda deltagarna har tillgång till – som en tyst ”tredje deltagare” (jfr 
Linell 2011:293 f. om texter som tredje deltagare). Fasen i diskussionen 
realiseras därför i dessa fall genom denna tredje deltagares tysta ”röst” när 
båda läser i texten. I en del fall läser Monika upp frågan, varvid man kan 
säga att hon ger röst åt denna annars tysta tredje deltagare.23F

24

Förutom inledningen och avslutningen är ordningen mellan faserna inom 
problemdiskussionerna förhållandevis fri. Det finns bl.a. exempel på att 
Stina redogör för motivet för ändringen innan Monika utvecklar grunden för 
invändningen. Ordningen i uppställningen ovan är dock den vanligaste. 
Mönstret verkar falla sig naturligt utifrån samtalets syfte och ger inte upphov 
till någon diskussion. 

Episoderna inleds och avslutas nästan alltid av Monika, även de gånger då 
diskussionspunkten är föranledd av Stinas kommentarer i texten. Monika tar 
här således över ansvaret för samtalsledningen. Detta exemplifieras i utdrag 
3, som återger avslutningen av den första problemdiskussionen i samtalet 
och inledningen av den andra. 

r g 3. Övergång mellan problemdiskussioner: ”inget problem […]” [00:11:14] 
1. M: men jag skriver såhär kvalitets- (.)
2. S: just de var kan de komma in
3. M: de s- kvalitetsaspekter ja ja gö:r de
4. S: mm
5. M: å så försöker ja trycka in de på nåt annat

ställe 
6. S: mm
7. M: f- f- för ja håller med dej här de de de e

viktigt för då blir de lättare att läsa också 
på nåt sätt att att de här de e de här som ja 
ser som framgångsfaktorer 

8. S: precis
9. (1) 
10. M: e:hm
11. (1) 
12. M: ja¿ men de+e bra
13. (.) 
14. S: £okej£
15. M: b- [res- £å så lite längre£ resten hade ja
16. S:    [ja SKRATTAR 

24 Utan bildinspelning är det svårt att dra slutsatser om hur denna ”tredje deltagare” i övrigt 
fungerar i samtalet. Kommentarer och frågor skrivna i texten spelar tydlig roll eftersom del-
tagarna hela tiden förhåller sig till dem. Det finns däremot inga indikationer på att texten som 
materiell artefakt spelar någon viktig kommunikativ roll. Deltagarna verkar t.ex. aldrig peka i 
texten för att hjälpa varandra att identifiera textställen. 
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17. M: inget problem me där men sen dessutom ”stor
betydelse” 

18. S: mm
19. M: jo: de här ”erfarenheterna säjer vidare”

På rad 1 påbörjar Monika en sammanfattning av beslutet inom en episod, 
nämligen att information ska flyttas. På rad 2 anknyter Stina till detta men 
initierar en utredning av utvecklad lösning, som innebär att hitta var det 
strukna kan placeras in. Monika markerar att detta inte behövs, utan att hon 
löser det själv (rad 3) och utvecklar beslutet (rad 5: lösningen att hon åtar sig 
att ”trycka in” det strukna någonstans). Hon bekräftar sedan att Stinas 
förslag att stryka genom att explicit säga att hon har blivit övertygad av 
Stinas argumentation och sammanfattande referera den (rad 7). Stina 
bekräftar detta (rad 8), vilket följs av pauser och tvekljud. På rad 12 avslutar 
Monika diskussionen med en värdering, vilket bekräftas av Stina (rad 14). 
Därefter (rad 15, 17) initierar Monika nästa diskussionspunkt och inleder 
därmed nästa problemdiskussion. 

Denna övergång visar hur Monika här blir den som leder samtalet. Stina 
avstår från att ta initiativ (rad 9–11), och Monika får ta initiativet till avslut-
ning genom att hon blir den som ger en avslutande evalueringen (rad 12).24F

25

Flertalet övergångar är dock mindre elaborerade och explicita än den här, 
särskilt vid enklare problem och när deltagarna kommit en bit in i samtalet 
och mönstret för diskussionen har etablerats tydligt. tdrag 4 exemplifierar 
en sådan mycket snabbare övergång en dryg timme in i samtalet. 

r g 4. Övergång mellan problemdiskussioner: ”å så tittar vi på […]” [01:06:14] 
1. M: precis (.) nämen de va jättebra
2. (.) 
3. M: å så tittar vi på sex här då ska vi se
4. (.) 
5. M: >m m m< här har ru re ”ja har delat upp” ja

just de men de va väl bra 
6. (1) 
7. M: å [så sen så undrar ru för den här
8. S:   [aa¿ 
9. M: kontrollstrukturen
10. S: mm
11. (.) 
12. M: ja ja kan ju i viss mån förstå din fråga .hh

men [e de 

Som vanligt är det Monika som tar initiativen. På rad 1 avslutas en episod 
(där Monika har gett positiv respons på en föreslagen strykning). Därefter 
(rad 3) initieras en ny, mycket kort och snarast elliptisk episod (rad 5) med 
följande beståndsdelar: 

25 Denna typ av evalueringar är ibland en del av avslutningen. 



 

32  |  4 Textsamtalets faser och ledningen av det   

• identifikation: å så tittar vi på sex här då ska vi se >m m m< här har ru 
re 

• grunden för ärendet: ”ja har delat upp” (uppläsning av en del av Stinas 
kommentar i texten) 

• sammanfattande respons: ja just de men de va väl bra 

Episoden kan avslutas direkt eftersom den inte leder till någon åtgärd, och 
Monika kan därför utföra den helt på egen hand. På rad 7 inleds sedan en ny 
episod, denna gång med fler av faserna, även den här gången utifrån en fråga 
som Stina skrivit i texten under granskningen med hjälp av ordbehandlings-
programmets kommentarsfunktion. 

Att det är Monika som leder och initierar nya diskussioner är regeln, men 
det finns också avsteg från detta i senare delen av samtalet vid några till-
fällen då diskussionen har sin grund i en fråga (skriven i en kommentar) från 
Stina. Men huvudmönstret är alltså tydligt: Monika tar ansvaret för att leda 
problemdiskussionerna, medan det är Stina som tar det övergripande sam-
talsledande ansvaret. 

4.4 Slutsatser om faser och samtalsledning 
Till de drag i samtalet som är typiska för professionella, yrkeslivsanknutna 
samtal hör en tydlig fasstruktur, där man håller sig till saken och inte hoppar 
mellan olika ämnen och där samtalet har ett tydligt mål. Det kännetecknas 
också av tydlig styrning, med klara gränser mellan olika delar av samtalet. 

Deltagarna delar på uppgiften att leda samtalet. På det övergripande 
planet är det språkvårdaren som tar den samtalsledande rollen genom att 
markera när det är dags att inleda ”verksamhetens kärna”, när det dags att 
avsluta etc. Men samtidigt är det skribenten som tar över den samtalsledande 
rollen i ”verksamhetens kärna”, samtalets huvudfas, där problem i texterna 
diskuteras. Det är hon som väljer ut vilka frågor som ska diskuteras, och som 
avgör när en fråga har diskuterats klart.25F

26 Detta bidrar till att belysa hur 
deltagarna skapar förutsättningar för att genomföra samtalet: språkvårdaren 
står för den strukturella inramningen, medan skribentens bidrag är konkreta 
frågor för diskussionen. 

                                 
26 Hur dominans och samtalsledning ser ut skiljer sig åt mellan olika typer av institutionella 
samtal (se exempelvis Linell 2011:180). Här påminner relationen som avspeglas i dominans- 
och samtalsledningen något om den som brukar förknippas med institutionella samtal där en 
institutionsrepresentant erbjuder en service eller tjänst och där ”lekmannen” är kund.  
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5 Orientering mot roller i textsamtalet 

I detta kapitel fortsätter beskrivningen av hur deltagarna i textsamtalet kom-
municerar genom en analys av hur olika roller hanteras och hur deltagarna 
inom samtalet relevantgör och orienterar sig mot dessa, liksom av hur del-
tagarna förhåller sig till sina skilda perspektiv på texten och eventuella skill-
nader vad gäller normer som är knutna till deras respektive roller. Dessa 
innebär bl.a. att skribenten på myndigheten förutsätts kunna ämnet, medan 
sådana kunskaper hos språkvårdaren inte förutsätts, och att språkvårdaren i 
gengäld förutsätts bidra med råd utifrån sin expertis om vad som gör kom-
munikation ändamålsenlig. 

Till att börja med beskrivs hur deltagarna i den inledande orienteringen 
inom samtalet explicit orienterar sig mot skilda roller och skilda perspektiv. 
Därefter diskuteras några mönster för hur deltagarna senare i samtalet posi-
tionerar sig och därmed relevantgör skilda roller och perspektiv. 

5.1 Orienteringsfasen – en inledande utredning av 
rollanknutna förväntningar 
För analysen av roller är orienteringsfasen i inledningen av samtalet (jfr 
avsnitt 4.2) särskilt relevant, eftersom frågan om expertroller i aktualiseras 
särskilt mycket här. Inom denna fas utreds och bekräftas nämligen de rättig-
heter, skyldigheter och förväntningar som knyts till deltagarnas respektive 
verksamhetsroller/expertroller. Orienteringsfasen innehåller bl.a. en genom-
gång av hur arbetet ska gå vidare de kommande dagarna och hur arbets-
fördelningen ska se ut (vem som ska gå igenom texten och slutligen ta 
ställning till de ändringsförslag som språkvårdaren har gjort), och det är för 
att klargöra detta som deltagarna också orienterar sig mot sina roller som 
skribent respektive granskare och sina respektive expertroller och de kun-
skapsförväntningar som hör till dem.26F

27

I utdrag 5 återges övergången från öppningen av samtalet (där alltså 
endast den allra sista delen kommit med på inspelningen) till orienterings-
fasen. 

r g 5. Orienteringsfasens inledning: ”ja kan börja med å […]” [00:00:05] 
1. S: nu ska ja öppna här då kan ja
2. (1) 

27 Jfr om kunskapsförväntningar det som i litteraturen ofta benämns epistemic primacy och 
epistemic responsibility (Stivers et al. 2011). 



34  |  5 Orientering mot roller i textsamtalet 

3. S: du har ju förstås börjat gå in i texten
4. M: mhm
5. S: eh (helt och hållet) ja kan börja med å bara ge

dej (1) nåra såna här över[gripande 
6. M: [ja 
7. S: tankar ja ska [mejla dom till dej också
8. M: [hm 
9. M: hm
10. S: ehm
11. (3) 

Stinas kommentar till det hon gör på rad 1 kan ses som ett slags explicit 
avslutande av öppningen, och i en markering av att hon är redo att påbörja 
arbetet. På rad 3 inleder hon orienteringen för att sedan på rad 5 initiera den 
första egentliga topiken inom orienteringen, ”övergripande tankar” (rad 5) 
utifrån anteckningar som hon gjort. Dessa övergripande tankar återkommer 
hon dock inte till förrän senare (se utdrag 8 på s. 38). Efter inledningen i 
utdrag 5 ovan följer nämligen i stället en längre paus (rad 11). Efter den (se 
utdrag 6) tar återigen Stina ordet för att redogöra för sin syn på mötet och 
dess funktion genom att hon redogör för vad hon gjort och planerar att göra 
(rad 12–27). 

r g 6. Orienteringsfasen: ”min plan är […]” [00:00:23] (omedelbar fortsättning 
på utdrag 5) 
12. S: men eventuellt e re nån sak som vi kommer på
13. M: mhm
14. S: under mötet ida som ja lägger till
15. (1) 
16. S: min plan är ju att eh: vi pratar igenom ida å

sen så i morron så mejlar ja dej nån gång (1) 
mitt på dan eller efter[middan 

17. M: [mhm 
18. (1) 
19. S: ja: gör nog lite jobb där under nåra [timmar
20. M: [okej 
21. S: för å liksom färdigställa utifrån va vi har

hunnit [säja ida (.) å lite frågetecken 
22. M: [ja 
23. S: [å ehm den här litteraturlistan har ja
24. M: [hmh
25. S: dessvärre inte hunnit titta på
26. M: nää
27. S: så de ska ja titta på (.) hinna titta på i

morron [å sådär 
28. M: [mhm 
29. (1) 
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Monika ger under denna genomgång endast minimal respons och Stina själv-
nominerar sig själv som talare upprepade gånger. Efter en paus (rad 29) tar 
dock Monika initiativet till en ny, relaterad topik (rad 30 i utdrag 7 nedan) 
för att utreda vem som ”för in” ändringarna – antingen vem som har ansvaret 
för att lägga till de ändringar som textsamtalet resulterar i eller ansvaret för 
att de redan föreslagna ändringarna ska markeras som accepterade i textfilen 
(det är något oklart vilketdera som deltagarna diskuterar). Man kan också 
beskriva denna topik som en del av ett kommunikativt projekt med syftet att 
reda ut frågan om makten över texten, vilket är en fråga med stor relevans 
för arbetsfördelningen. 

r g 7. Orienteringsfasen: ”kommer du å föra in ändringarna eller e re ja” – ”å 
räta ut dom frågetecken som finns” [00:00:53] (omedelbar fortsättning på utdrag 6) 
30. M: hur är re eh kommer du å föra in (1)

ändringarna eller e re ja som gör re 
31. (.) 
32. S: du menar när vi
33. (.) 
34. M: inna- dina eh dina liksom eh de eh de vi går

igenom [nu 
35. S: [att godkänna [ändringar 
36. M: [jaa 
37. (.) 
38. S: eh de+e ingenting som ja har tänkt att ja ska

[göra men om du säjer till mej asså 
39. M: [nej
40. S: för att [ja tänker mej att vi framför allt
41. M: [näej 
42. S: de ja tänker att vi (.) framför allt tittar på

du å ja ida de e kommentarerna 
43. M: jaa
44. S: sen kanske du har åsikter om (.) nånting som

har tagits bort eller sådär [också 
45. M: [mhm 
46. S: då kan vi diskutera de
47. M: jaa
48. S: ehm (.) men ja tänker att vi kl- kl- vi liksom

försöker å: (1) räta ut några fr- (.) dom 
frågetecken som [finns å dom finns ju i  

49. M: [absolut 
50. S: kommentarerna framför allt [tänker ja
51. M: [jaa 
52. S: ehm: å då ändrar ja så mycket som ja k:an
53. M: mhm
54. S: i n- i nåt läg- i n- de kan ju finnas nåt fall

där vi kommer överens om att (.) a: j- amen där 
att du säjer amen de [här skulle  
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55. M: [mhm 
56. S: ja skulle kunna kunna ändra å så gör du de

efter att [(   ) liksom 
57. M: [absolut 
58. (1) 
59. S: ehm men annars brukar ja inte (.)
60. M: nä[e
61. S:   [såvida inte du säjer [så här 
62. M: [nej nä 
63. S: säj[er jag vill godkänna alla ändringar
64. M:    [nä men 
65. S: då kan ju ja göra de så slipper du ha dom
66. M: nej nä nä visst [de var inte alls så me-
67. S: [(     ) 
68. M: me- ja vet inte va som fick mej på den tanken

(.) [men 
69. S:     [nä 
70. M: de va nånting som ja tänkte att du kanske (1)

gör så men men [eh men 
71. S: [aa 
72. M: men nämen ja gör de gärna själv s- [(  )
73. S: [aa 
74. M: ja för gärna själv [in de
75. S: [aa (.) självklart för de 

kan också va så de kan ju *va* (.) 
76. M: hmh
77. S: små saker som du inte (.)
78. M: de e de e vissa saker som ja inte (.) som ja

inte e eh håller me om här [faktiskt 
79. S: [aa 
80. M: och eh som du eh framför allt de som du har

tagit bort 
81. S: jaa

I utdrag 7 syns också hur deltagarna gemensamt låter denna topik gradvis 
leda över i topiken om vad syftet med mötet är. Att utreda frågan om makten 
över texten och syftet med mötet blir således två delvis sammanflätade 
lokala kommunikativa projekt. 

Frågan om hanteringen av de föreslagna ändringarna initierar Monika 
(rad 30) genom att tala om att föra in ändringarna, vilket uppenbarligen blir 
något svårtolkat eftersom det följs av begäran om reparationer i flera led från 
Stina. Ser man till preferensstrukturen förhåller sig Stina sig till Monikas 
initiativ (rad 30 med reparationer) som till en indirekt uppmaning eller ett 
indirekt förslag att hon ska föra in ändringarna. Stinas respons på detta (på 
rad 38 och framåt) fungerar nämligen som en typ av disprefererad respons på 
en sådan uppmaning. Det som inom samtalsanalysen kallas ”dispreferred 
actions” kännetecknas av att vara ”delayed, qualified and accounted for” (se 
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exempelvis Hutchby & Wooffitt 1998:45). Dispreferens indikeras här bl.a. 
av hur responsen inleds: den föregås av en paus (rad 37) och tvekljud (rad 
38). Vidare inleds Stinas respons av en typ av ”account”, en markering att 
hon inte är inställd på att göra det, ett slags motivering av ett avböjande, 
genom att hon förklarar att detta inte ingår i det hon har avsett att göra (de+e 
ingenting […]), vilket således kan ses som ett implicit och mindre ansikts-
hotande sätt att signalera avböjande. På detta ger Monika minimal respons 
(rad 39), men Stina fortsätter också med att inleda vad som måste tolkas som 
ett villkorat erbjudande om att utföra detta arbete (men om du säjer till mej 
[…]), vilket dock Monika direkt avböjer (rad 41). Stina fullföljer inte erbju-
dandet förrän senare i samtalet (rad 61, 63 och 65). 

I stället fortsätter Stina sin tur (rad 40) genom att föreslå det lokala kom-
munikativa projektet att skapa enighet om vad textsamtalet ska handla om, 
genom att redogöra för sitt förslag till detta: att titta på kommentarerna (dvs. 
de frågor och kommentarer som Stina under granskningen har skrivit in i 
dokumentet). I ett turtillägg (rad 44) erbjuder Stina också Monika att i 
samtalet bidra med diskussionspunkter om t.ex. strykningar. På rad 48 
sammanfattar Stina sitt förslag till syftet med samtalet som att räta ut några 
fr- (.) dom frågetecken som finns, och föreslår att detta ska utgå från kom-
mentarerna, om än med återkommande markörer för subjektivitet eller för 
svag epistemisk positionering (ja tänker, tänker ja – det sistnämnda produ-
cerat prosodiskt integrerat, inte som turtillägg). Motsvarande markeringar 
har ibland betecknats kvalificeringar och har för andra material diskuterats 
av bl.a. Leppänen (1998), som undersöker distriktssköterskesamtal, och 
Landqvist (2001), som undersöker samtal till giftinformationscentralen. I 
dessa samtal förekommer de uttalade av experten i anslutning till rådgivning, 
och tolkas av Leppänen (1998:227 ff.) som en strategi för ”personlig-
görande”, dvs. som en strategi för att övertala patienter att följa de råd som 
ges. I det aktuella samtalet verkar de dock snarare fungera som ett medel för 
språkvårdaren att knyta det som ”kvalificeras” till sin egen subjektivitet och 
sitt perspektiv i arbetet – och därmed till sin egen roll – och på så sätt minska 
risken för ansiktshot i direkta språkhandlingar och i värderingar, både posi-
tiva och negativa. Ett annat exempel på hur det ser ut i samtalet finns i 
utdrag 12 (se s. 44), där en värderande karakteristik av ett textställe (lite 
råddigt för mej) knyts till subjektiviteten och det egna perspektivet. 

Utifrån detta återknyter Stina till frågan om vem som gör vad med 
ändringarna (rad 52 och 54), vilket leder fram till ett förnyat, villkorat 
erbjudande om att hon kan godkänna ändringarna med samma inledande 
struktur som ovan: markering av att hon inte brukar göra så (rad 59), vill-
korande (rad 61 och 63) och erbjudande (rad 65). Monika avböjer erbjud-
andet återkommande gånger med minimal respons (rad 60, rad 62 och rad 
64) och med utvidgad respons efter det att erbjudandet har levererats (rad 68
och 70), och tar därefter initiativet att erbjuda sig att göra det själv (rad 72 
och 74). Stina accepterar detta (rad 75: självklart, sagt med emfas), och legi-
timerar det också genom att antydningsvis orientera sig mot att Monika 
kanske inte är enig om alla ändringsförslagen (rad 75 och 77). Att själv ori-
entera sig mot oenighet och initiera detta som topik kan vara ett sätt att före-
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bygga ansiktshot. Att det är i någon mening kommunikativt ansträngande 
kan eventuellt förklara den minskande graderingen (små saker) och att en 
del av yttrandet sägs med skratt i rösten, vilket kan vara en strategi för att 
förebygga ansiktshot. Denna typ av ensamskratt, som inte är kopplat till 
skämtande, har tidigare iakttagits kunna ha den interaktionella funktionen att 
mildra en utsaga (Landqvist 2001:73, jfr även Adelswärd 1989), och därmed 
minska risken för ansiktshot. Stina slutför inte heller den indirekta frågan (de 
kan ju *va* (.) små saker som du inte (.)) utan utelämnar verbet, dvs. det 
lexikala element som i den valda konstruktionen skulle explicitgöra topiken 
oenighet (t.ex. är överens om, håller med om etc.). Orienteringen mot oenig-
het är ändå tydlig och Monika tar upp den i sitt svar. Hon besvarar frågan 
med en konstruktionsmässigt likartad ordvändning med modaliteten ändrad 
från epistemisk till faktisk (rad 78: de e vissa saker som ja inte (.) som ja 
inte) men gör också topiken oenighet explicit genom att slutföra sin mening 
(e eh håller me om här faktiskt). Stina ger uppbackning (rad 79) och minimal 
respons (rad 81), efter Monikas preciserande turtillägg (rad 80). Här introdu-
cerar alltså deltagarna tillsammans den potentiellt känsliga topiken oenighet. 

Detta hanteras så att Monika tar initiativet att göra hanteringen av denna 
oenighet till ett förslag om bidrag till dagordningen. Detta finns på rad 82 i 
utdrag 8, som fortsätter transkriptionen. 

r g 8. Orienteringsfasen: ”har du verkligen förstått va ja vill ha fram” [00:02:25] 
(omedelbar fortsättning på utdrag 7) 
82. M: de ja kan känna att (.) de ja vill ju att vi

diskuterar e de här (2) blir de här verkligen 
<va ja vill> har du verkligen förstått va ja 
vill ha fram [(liksom) 

83. S: [jaa de är jätteviktigt [att vi 
84. M: [aa 
85. S: diskuterar å de e därför vi har de här mötet

ida (.) 
86. M: jaa
87. S: å ja å självklart
88. M: ja
89. S: de+e du som e experten på va de [e du vill
90. M: [ja precis 
91. S: säja å [sen så har bara ja gjort nån slags
92. M: [jaa 
93. S: och eh ja är ju också ganska vågad i [va ja
94. M: [mm 
95. S: liksom stryker i å sådär (.) eh så att de e ju

mycket möjligt att du tycker ibland att amen 
här har (.) de här [här (         ) 

96. M: [jomen de kan finnas tankar 
bak- de kan finnas tankar bakom som man (.) som 
ja kanske inte förstår varför har du gjort de 
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här å ja förstår inte varför du har tagit bort 
de 

97. S: aa 
98. M: om de e av ren okunskap från *din sida* >om man 

får säja [de< 
99. S:          [jaa ja 
100. M: e- eller om de är ehm nåt språkligt som inte ja 

(.) 
101. S: aa 
102. M:  °upptäcker då° 
103. S: ja a: absolut 
104. S: ehm men om vi bara tar u- avstamp i dom här 

övergripande tankarna [(    ) allmänna 
105. M:                       [(    ) 
106. M: hmh 
107. S: så ehm jamen dels e de vill ja ju vill ja bara 

.h ge lite beröm för dom saker som ja tycker e 
så bra i [texten som att den 

108. M:          [hmm 
109. S: innehå- innehåller ju så många pedagogiska 

exempel 

Monikas förslag till dagordning (rad 82) ges på ett sätt som innebär att hon 
orienterar sig mot sin roll i relation till texten, nämligen den som är huvud-
författare med ansvar för och makt över innehållet (blir de här verkligen <va 
ja vill>; vad ja vill ha fram). Hon använder här jag snarare än vi eller 
myndigheten, vilket understryker hennes individuella ansvar – hon talar här 
som anställd med ett personligt uppdrag som gör henne till ”ägare” till 
texten. Användningen av det understrykande verkligen i frågorna implicerar 
ett generellt ifrågasättande av Stinas kompetens, och innebär klander och 
kritik formulerad utifrån innehållsliga normer. Det utgör därmed också ett 
starkt ansiktshot inom samtalet. 

Detta hanterar Stina genom att först positivt värdera Monikas förslag till 
bidrag till dagordningen (rad 83) och ställa sig bakom det (rad 83). Omedel-
bart efter detta (rad 89, 91, 93) går hon vidare med att hantera det implicita 
klandret genom att mycket explicit orientera sig mot och bekräfta Monikas 
expertroll (de+e du som e experten på va de e du vill säja) och inbjuder 
sedan till distans till sina egna förslag. Detta markeras språkligt genom en 
gardering (rad 91: å sen så har bara ja gjort nån slags […]) och genom ett 
omdöme om henne själv som ”vågad” (rad 93: och ja e ju också ganska 
vågad i va ja liksom stryker i å sådär), vilket i sammanhanget kan tolkas 
som att hon avsiktligt har gjort ändringsförslag som tangerar eller över-
skrider gränsen för hennes mandat. Denna distansering gör det mindre 
ansiktshotande för Monika att framföra kritik mot föreslagna ändringar och 
mindre ansiktshotande att ta emot sådan kritik för Stina. 

Detta leder i sin tur till att Monika orienterar sig mot sannolika under-
liggande förklaringar även till ändringsförslag som inte kan genomföras (rad 
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96: de kan finnas tankar bakom som man (.) som ja kanske inte förstår). Med 
detta relevantgör hon Stinas expertroll och sin egen individuella brist på 
expertis inom det språkliga området utan att ge upp sin egen expertroll eller 
makt över texten: hon bjuder in till förklaringar och motiveringar till de före-
slagna ändringarna, men utan att antyda att hon skulle vara beredd att kom-
promissa om sina normer och idéer om vad texten ska innehålla. Den själv-
initierade reparation som hon utför är särskilt intressant. Hon avbryter sig 
efter som man och ändrar till som ja. Det man som här förekommer hör till 
dem som Linell & Norén (2004) kallar ’jag’-man, dvs. man där talaren själv 
ingår, men där det samtidigt ”impliceras att det som sägs skulle kunna ha 
sagts om vem som helst i den omtalade situationen” (s. 121). Monikas repa-
ration med ändringen från man till jag får här alltså funktionen att eliminera 
denna tolkning, och betona att det är just hon som kanske inte förstår. 

Monika aktualiserar också explicit Stinas brist på expertis inom ämnes-
området (rad 98: om de e av ren okunskap från *din sida*). Den ansikts-
hotande direkta kritiken i uttrycket ”ren okunskap” slätas över genom ett 
ursäktande ensamskratt (jfr Landqvist 2001:73) och en metakommentar (rad 
98: >om man får säja de<), och Monika aktualiserar återigen sin egen brist 
på expertis inom det språkliga (rad 100 och 102: eller om de är ehm nåt 
språkligt som inte ja (.) °upptäcker då°). Stina ger en bekräftande respons 
(rad 103: ja a: absolut) och därmed förefaller båda vara redo att gå vidare i 
samtalet till ”verksamhetens kärna” (jfr avsnitt 4.3) med Stinas ”över-
gripande tankar” (rad 104). 

Dessa är också intressanta utifrån rollerna. Inom dessa positionerar sig 
Stina på ett sätt som aktualiserar hennes egen språkliga expertroll. De inne-
bär att hon ger beröm (och längre fram viss generell kritik), och därmed ori-
enterar hon sig mot en roll där hon har expertis och auktoritet att värdera 
texten ur språk- och textperspektiv (rad 107: vill ja bara .h ge lite beröm för 
dom saker som ja tycker e så bra i texten […]). Monika ger i anslutning till 
dessa värderingar täta uppbackningar i neutral ton. Således accepterar hon 
att Stina intar denna auktoritetsposition. 

Resultatet av detta inledande rollförhandlande och inledningen av ”verk-
samhetens kärna” är att både Stina och Monika inom samtalet relevantgjort, 
manifesterat, klargjort och bekräftat sina skilda verksamhetsroller och exper-
tiser, något som kommer att visa sig fungera som ett slags resurs senare i 
samtalet. Detta har alltså gjorts på flera sätt. Stina har explicit orienterat sig 
mot Monikas expertområde (Stina: de+e du som e experten på va de e du vill 
säja) och båda har orienterat sig mot gränserna för sitt eget expertområde i 
relation till texten och ganska explicit ringat in dessa. De har därmed för-
berett för att hantera och göra oenighet mindre ansiktshotande genom att 
båda har markerat att de inte gör anspråk på att veta allt (Stina som talar om 
att hon ”är vågad” och Monika som talar om bakomliggande tankar ”som jag 
kanske inte förstår”). De har båda också mer implicit orienterat sig och 
relevantgjort sina egna roller i relation till makten över texten – Monika 
genom att talar om ”vad jag vill ha fram” på ett sätt som förutsätter makt 
över texten, och Stina genom att ge beröm som förutsätter auktoritet att 
värdera. 
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5.2 Direkta relevantgöranden 
Det är kanske naturligt att det är i den inledande dagordnings- och rolleta-
blerande fasen som deltagarna främst explicit orienterar sig mot ”vem som 
gör vad” och hur rollerna ser ut, men även på andra ställen i samtalet 
förekommer att deltagarna mer eller mindre explicit orienterar sig mot sin 
egen eller den andras roll eller andra skillnader, exempelvis i normer. Jag 
ska i det följande ge ett antal exempel på hur det görs i samtalet, och jag 
börjar med de mer direkta relevantgörandena (5.2.1–5.2.7). Indirekta rele-
vantgöranden tas sedan upp i avsnitt 5.3. 

5.2.1 Expertrollen 
På flera ställen i samtalet förekommer vad man skulle kunna beskriva som 
bekräftelser av roller och mandat som mer eller mindre tydligt återknyter till 
inledningen av samtalet. Ett tydligt exempel finns i utdrag 9. Passagen åter-
finns i avslutningen av en problemdiskussion. 

r g 9. ”de+e du som e experten” [00:13:04] 
1. S: nä men då (1) absolut
2. M: de var väl de
3. S: mm de+e du som e experten
4. M: jaa (.) [precis
5. S: [*heh* *på* 
6. M: ibland så eh (.) [blir man lite tveksam till
7. S: [£jaa¿£ 
8. M: £de£ .hh men få se [här nu ehm [eh de va
9. S: [SKRATTAR   [jaa 
10. M: bara till mej själv […]

På rad 1 och 2 syns avslutningen av problemdiskussionen, och Stinas tillägg 
på rad 3 kan ses som ett sätt att återöppna den, alternativt att introducera ett 
extraprojekt i övergången från en fas till en annan. Ändringen som har 
diskuterats har rört en omskrivning som Monika inte vill acceptera, och 
lösningen blir också att den föreslagna ändringen måste förkastas. (Ett 
utdrag ur diskussionen inom episoden kommer att återkomma i utdrag 14 på 
s. 45.) Stina har således här gett med sig, och Stinas tillägg på rad 3 (de+e
du som e experten) fungerar därför som ett slags extra kvittering på att hon 
godtar att den ändring som hon föreslagit måste avvisas av innehållsliga 
skäl. Här fungerar Stinas explicita orientering mot Monikas expertroll som 
markering av hennes makt över texten och får därmed ett slags socialt 
bekräftande funktion, särskilt som hon använder en ordvändning som är 
närmast identisk med en som förekom i samtalets inledning (se utdrag 8 på s. 
38). En tydlig social funktion indikeras ses i att Stina har skratt i rösten (rad 
5) och att tillskrivandet av expertrollen tas upp i vad som troligen är ett
skämt från Monikas sida (ibland så eh (.) blir man lite tveksam till £de£). 
Skratt och skämt förekommer även på andra ställen i avslutningar av pro-
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blemdiskussioner, och markerar att det finns enighet om att det är dags att gå 
över till nästa textställe (jfr Haakana 1999:118 ff.). (På rad 9 går Monika 
sedan vidare mot nästa problemdiskussion genom att leta efter nästa ställe att 
ta upp för diskussion.) 

5.2.2 ”Måste alltid få stryka nåt” 
Vid ett tillfälle senare i samtalet initierar Monika vad som ser ut som en 
renodlad skämtepisod i en övergång mellan faser. Detta visas i utdrag 10, 
som följer på en problemdiskussion där åtgärden blir att en föreslagen stryk-
ning inte genomförs. (Denna avslutas på rad 1 och 2.) 

r g 10. ”så får ru stryka nåt annat i stället” [00:58:06] 
1. S: ja okej så de ska va[: de ska va me
2. M: [ja kvar 
3. (1) 
4. S: eh: japp
5. (.) 
6. M: så får ru (.) stryka *nåt annat i °stället°*
7. M: [*he he*
8. S: [*he he* måste alltid få stryka nåt
9. M: *jaa*

När detta är avslutat och kvitterat av båda deltagarna ger Monika här en 
skämtsam kommentar om just den uteblivna strykningen: så får ru (.) stryka 
*nåt annat i °stället°* (rad 6). Det uttalas med skratt i rösten och båda
deltagarna skrattar (rad 7 och 8). På rad 8 kvitterar Stina dessutom skämtet 
genom att reformulera det generellt. Detta är en episod med tydlig social 
funktion – det erbjuder ett litet socialt kommunikativt projekt i övergången 
mellan två diskussionsepisoder – men det ger också effekten att Monika 
bekräftar Stinas rätt att gå in och förslå ändringar, samtidigt som hon 
bekräftar sin egen rätt att avfärda dessa förslag. 

5.2.3 ”Om man e språkkonsult” 
Några minuter senare i samtalet är det Stina som orienterar sig mot sin egen 
roll i en skämtsam episod, som också kan ses som ett inskjutet kommunika-
tivt projekt med rollbekräftande funktion. Denna finns inom en problemdis-
kussionsepisod, och innebär således ett kort avsteg från den sakliga diskus-
sionen (något som annars är ovanligt). Episoden utgår från följande formu-
lering i texten: 

(2) En gemensam syn på konsekvenserna (det vill säga påverkan på 
måluppfyllelsen) av att händelsen inträffar är också […] 

Stina har uppmärksammat att formuleringen bör ändras i en skriven kom-
mentar och Monika verkar instämma i att den bör bytas ut (utdrag 11). 
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r g 11. ”om man e språkkonsult” [01:02:52] 
1. M: gud [va snurrigt de där e
2. S:     [(”konsekvenserna”) aa de+e de jaa precis 
3. M: vänta vänta [(vänta)
4. S: [ja e lite 
5. (1) 
6. S: de+e ju väldigt lätt å va lite negativ till
7. M: jaa
8. S: för många såna där (.)
9. M: pre[cis
10. S:    [långa substantiv på varandra *heh* 
11. M: jaa
12. S: *om man e språkkonsult* [SKRATTAR
13. M: [SKRATTAR 
14. S: £men [eh£
15. M:      [men de här ju du ja kanske snurrar till 

de här vänta får vi se här då 

På rad 1 kommenterar Monika formuleringen. Efter detta följer några turer 
där deltagarna tycks leta efter orden (rad 2, 3 och 4). Det är efter detta och en 
paus (rad 5) som Stina på rad 6 sticker in ett indirekt uttryckt generellt 
omdöme om ”såna där långa substantiv på varandra”. Hon formulerar 
omdömet distanserat och opersonligt, med en modalitetsmetafor (de+e ju 
väldigt lätt […]), och yttrandet mynnar genom ett turtillägg (rad 12) ut i att 
detta omdöme är knutet till en viss roll, nämligen ”språkkonsult”. Även detta 
uttrycks indirekt (om man e språkkonsult), men att Stina inbegriper sig själv 
i det man som kategorin är kopplad till framgår av sammanhanget (jfr Linell 
& Norén 2004). Yttrandet behandlas av deltagarna som ett skämt. Stina 
börjar skratta före turtillägget (på rad 10), och turtillägget (om man e språk-
konsult) sägs med skratt i rösten. Efter detta skrattar båda deltagarna. 

Detta inskjutna kommunikativa projekt är socialt, men har också funk-
tionen att Stina markerar att hennes invändning mot formuleringen bottnar i 
hennes roll och perspektiv, något som hon för övrigt med språkliga medel 
markerar en viss ironisk distans till. 

5.2.4 ”Okunskap” 
Även på andra ställen finns exempel på att Stina distanserar sig från det hon 
har gjort och därmed öppnar hon för förhandling och göra det lätt att invända 
mot det hon har föreslagit. Bl.a. återknyter hon ganska explicit till formu-
leringen om ”okunskap” från inledningen av samtalet för att vid ett tillfälle 
markera att ändringarna i ett visst stycke är särskilt tentativa. I utdrag 12 
visas detta. När vi kommer in i samtalet har Monika kraftigt invänt mot en 
föreslagen strykning. 
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r g 12. ”att jag av okunskap tolkar fel” [00:35:46] 
1. S: men här måste ja erkänna att att (.) e:hm (.)

de här va lite: (.) de va lite [de va 
2. M: [(  ) 
3. S: väldigt informationstätt och lite råddigt för

me[j 
4. M:   [jaa 
5. S: och då har ja ibland å de borde ja ha skrivit i

en kommentar till dej också så här ”ska de va 
så här” för att  

6. M: jaa
7. S: då f- försöker ja tolka texten (.) för å göra

ren 
8. M: [mm
9. S: [mer liksom (.) begriplig
10. M: jaa
11. S: och då kan de verkligen va precis som du sa

förut att jag (.) av okunskap (.) [tolkar 
12. M: [mhm 
13. S: fel
14. (.) 
15. S: eh så de+e här som de e så väldigt bra att
16. M: jae °(    )° LÄSER MUMLANDE: ”i förordningen 

[…] 

Här kommenterar Stina på rad 1 textstället generellt, och ger omdömet väl-
digt informationstätt och lite råddigt för mej. Kritiken som ligger i omdömet 
råddigt mildras genom att Stina konstruerar värderingen som knuten till 
hennes subjektiva läsarposition (för mej). Detta leder till att hon beskriver 
hur hon har arbetat – hon har ändrat utifrån ett försök att tolka texten (rad 7, 
9) – och detta leder i sin tur till att hon explicit beskriver att detta kan ha lett 
fel: då kan de verkligen va precis som du sa förut att jag (.) av okunskap (.) 
tolkar fel (rad 11, 13). Hon återknyter här både genom ett återkommande 
ordval (ett emfatiskt uttalat okunskap) och metakommunikativt (som du sa 
förut) till inledningen där Monika aktualiserat att en del ändringar kan bottna 
i okunskap (se utdrag 8 på s. 38). 

Monika ger endast minimal respons på detta (rad 12). I ett turtillägg (rad 
15) inleder Stina därefter en värdering – sannolikt en underförstådd värde-
ring av arbetsformen (underförstått kan vara ”väldigt bra att ha det här sam-
talet” eller liknande). Monika ger minimal respons på detta men spinner inte 
vidare på detta utan går i stället vidare med ”saken”, att ta ställning till text-
stället i fråga. 

Utdraget ger ett exempel på hur Stina explicitgör sin position i arbetet och 
orienterar sig mot sin egen eventuella okunskap. Hon gör detta även vid ett 
tillfälle i avslutningen av en problemdiskussion, där hon har misstagit 
uttrycket ”ligga i linjen” (som här syftar på linjen i en linjeorganisation) för 
uttrycket ”ligga i linje med” (i betydelsen ’vara i överensstämmelse med’). 
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Monika förklarar den avsedda betydelsen, och i nästa tur ger Stina ett fru-
strationsljud (åhch) och säger att det rör sig om en fackspråklig betydelse 
som inte ja kan (utdrag 13). 

r g 13. ”fackspråk som inte ja kan” [00:50:22] 
1. M: eh eh i li- förstår ru i li- linjen all- i org- 

nere i organisationen 
2. S: jaha e re ja de+e åhch de+e fackspråk som inte

[ja kan mhm 
3. M: [jaa

5.2.5 ”[…] att vi tänker olika” 
Det finns ett antal andra exempel på att deltagarna – särskilt Stina, men även 
i viss mån Monika – orienterar sig mot sin roll och sitt perspektiv i arbetet. 
Ett särskilt tydligt exempel på metakommunikation där deltagarna explicit 
orienterar sig mot sina respektive roller och perspektiv på texten inom pro-
blemdiskussioner finns i utdrag 14. Utdraget återger hela den ganska korta 
problemdiskussionsepisoden, som kommer ganska tidigt i samtalet. Här 
diskuteras en föreslagen ändring av en formulering som Monika inte vill 
acceptera. Själva den föreslagna ändringen är ganska omfattande, men det 
som tycks föranleda hennes invändning är att det genom ändringen har 
kommit att stå ”det är av stor betydelse att […]” i stället för en vagare 
formulering med liknande innebörd. Resultatet av diskussionen blir att 
ändringen inte ska genomföras. 

r g 14. ”vi kan inte säja så” – ”där har ja full respekt för att vi tänker olika”
[00:11:42] 
1. M: b- [res- £å så lite längre£ resten hade ja
2. S:    [ja SKRATTAR 
3. M: inget problem me där men sen dessutom ”stor

betydelse” 
4. S: mm
5. M: jo: de här ”erfarenheterna säjer vidare”
6. (2) 
7. M: hhh
8. (.) 
9. S: ja [just de e att
10. M:    [(    ) stor ja 
11. S: [ja just de
12. M: [(     ) jag tycker att [dessutom (    ) 
13. S: [ja 
14. M: ”stor betydelse att den interna styrningen (  )

integreras” (.) [alltså vi kan inte 
15. S: [mm 
16. M: säja så att de e ja
17. S: är de för st- de+e [för
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18. M:                    [de+e för ja har skrivit 
”för bestämt”  

19. S: aa 
20. M: å å där kan ja också (.) tycka att de där  

[e 
21. S: [mm 
22. M: få se här nu LÄSER MUMLANDE: ”dessutom 

(        )” (2) punkt (.) nä men de blir 
väldigt för bestämt 

23. S: mm (.) men där har jag full respekt för att vi 
[tänker olika då tänker jag nog fort-  

24. M: [jaa 
25. S: återigen att (.) att (1) tydligheten liksom 

[att de blir ännu tydligare (  ) säja att  
26. M: [jaa 
27. S: ”de e av stor betydelse” (.) men (.) ja har 

full respekt för att de kanske blir för starkt 
och att man faktiskt vill (.) säja att de har 
att de e liksom erfarenheterna som visar (.) 
[så att i i princip kan du  

28. M: [jaa 
29. S: bara (.) ehm ignorera min ändring där 
30. M: mm 
31. S: eh och: använda de som du sa s- ”erfarenheterna 

säjer vidare att” 
32. M: ”att” 
33.   (.) 
34. S: [och så (    ) följer därpå 
35. M: [(    ) 
36.   (.) 
37. S: så att de bara då då: 
38. M: ja ja tror de att ja får göra de  

[(.) just (  ) 

På rad 14 redogör Monika för skälen till att ändringen inte kan accepteras (vi 
kan inte säja så). Detta formuleras på ett sätt som aktualiserar en innehålls-
orienterad auktoritet, och det vi som hon nämner ska sannolikt tolkas som 
refererande till hela myndigheten som står som avsändare för texten. Detta vi 
är också ett sätt att markera att det hon luftar inte är en norm som ”ägs” bara 
av Monika själv utan att den ”ägs” av vi:et, och att hon själv därför inte utan 
vidare kan frångå den även om hon skulle önska. Detta kan ses som ett sätt 
att mildra ansiktshotet i avslaget. 

Stinas respons (rad 17) kan tolkas som en begäran om reparation genom 
att hon erbjuder en formulering av vad motiveringen till detta är (e de för  
st-). Monika ger därefter sin formulering av motiveringen genom att först 
läsa upp vad hon skrivit i sina anteckningar (rad 18). På detta ger Stina en 
minimal respons (rad 19), men inte någon invändning mot motiveringen. I 
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stället följer ett turtillägg från Monikas sida. Hon läser återigen igenom 
textstället och tar ställning ännu en gång genom att upprepa motiveringen 
(rad 22). Genom dessa upprepade ställningstaganden, som kommer trots att 
hon inte mött någon invändning, försäkrar hon sig om att avvisandet av 
ändringen verkligen är väl grundat i institutionens normer och understryker 
detta för Stina. 

Detta följs inte heller nu av någon invändning från Stina, som i stället 
orienterar sig explicit mot deras olikheter: där har ja full respekt för att vi 
tänker olika (rad 23). Genom denna typ av metakommunikation erkänner 
hon legitimiteten i Monikas invändning utan att backa från sitt eget förslag. 
Det följs av att hon ger en ganska lång motivering av vad som legat bakom 
ändringen, som i någon mån antyder den norm som legat bakom ändringen – 
att det blir ”tydligare” (rad 25). Detta avslutar hon med att upprepa oriente-
ringen mot olikheter (rad 27) och ett förslag till beslut om åtgärd: att igno-
rera den föreslagna ändringen (rad 29). Stinas motivering får här funktionen 
av ett slags manifestation av den egna auktoriteten – det markerar att hennes 
ändring är väl övervägd och legitim enligt hennes normer, inte resultatet av 
någon lapsus, och det explicitgör också i viss mån vilken hennes norm är: 
”tydlighet”. Detta är ett sätt att hantera ansiktshotet genom att det konstru-
erar både Monikas hävdade norm och hennes egen norm som giltiga (men 
med Monikas norm som den som ska ha företräde). 

I anslutning till detta kan det också vara intressant att notera en passage 
tidigt i samtalet där Stina dock erbjuder en viss formulering av en norm som 
gemensamt delad. Detta händer i anslutning till Stinas generella respons på 
texten (utdrag 15). 

r g 15. ”ett slags klarspråk” [00:05:49] 
1. S: asså stilen e för re mesta konkret å

lättillgänglig har ja skrivit [alltså på nåt 
2. M: [mm 
3. S: sätt e re väl de man
4. M: mm
5. S: som ja eftersträvar [å som ja tror att
6. M: [mm 
7. S: du [också liksom att
8. M:    [mm 
9. M: ¡jaa
10. S: ett (.) en (.) ett slags klarspråk
11. M: mm
12. S: eh och ibland så blir de ordrikt

Stina inleder med ett positivt omdöme om texten som för re mesta konkret å 
lättillgänglig (rad 1). Detta knyter hon sedan till ett explicitgörande av vad 
som framstår som en norm, ett slags klarspråk (rad 10). Den interaktionella 
inramningen är intressant. Stina inleder uttrycket av normen som något som 
ett generellt man eftersträvar (rad 3), men självreparerar och ändrar detta 
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flertydiga man27F

28 till ett betonat ja, som sedan också – mycket garderat – 
utsträcks till ett du (å som ja tror att du också liksom, rad 5, 7). Monika ger 
en minimal respons (rad 11), men markerar inte hur hon förhåller sig till 
normen. I stället går Stina vidare med nästa punkt på sin lista över generella 
responspunkter (rad 12). 

Genom att på detta sätt explicitgöra en norm, markerar Stina att (den 
positiva) värdering som hon har gjort av texten är grundad i en förmodad 
gemensam norm, men hon markerar också för att det inte självklart är så. 

5.2.6 ”Fullständighetsmani” 
Det är dock inte bara Stina som explicit orienterar sig mot sina motiv och 
underliggande normer. I följande exempel orienterar sig båda deltagarna mot 
motiv och normer. I exemplet – som även detta kommer tidigt i samtalet28F

29 – 
diskuteras en föreslagen strykning inom en mening. Monika är motvillig att 
acceptera strykningen, eftersom den gör att en viss poäng försvinner ur 
texten på detta ställe. Stina föreslår att poängen läggs in på något annat ställe 
och motiverar strykningen med att det strukna innehållsligt inte passar in 
riktigt. Monika låter sig övertygas av argumentet och förklarar att hon ska 
lägga in det strukna på något annat ställe. 

Intressantast är senare delen av diskussionen, där deltagarna hittat text-
stället och Monika förklarat vad hon velat få fram. (Hon säger här vad ja vill 
ha fram på ett sätt som gör att hon relevantgör att hon är ansvarig för texten 
och även är ämneskunnig expert i relation till den.) I utdrag 16 kommer vi in 
då Stina inleder motiveringen av sin ändring. 

r g 16. ”ja ser ju lite mer kallt” – ”de blir ju en fullständighetsmani” [00:09:49] 
1. S: mhm mm just de (1) ja förstår (.) ja tror att

(.) ehm (.) anledningen till att jag (.) också 
(.) j- har (1) gjort ett förslag om [strykning 

2. M: [mm 
3. S: här (.) e ju att här va e re re handlar om

framför allt här jo här handlar re om va e de 
som (.) var finn- var finns de för 
framgångsfaktor[er (.) å då e re ju re  

4. M: [mm 
5. S: här (.) [den här de här arg- engagemanget
6. M: [mm 
7. S: å förmågan [att kommunicera budskapet (.)
8. M: [mm 
9. S: eh å sen att de e en del av kvalitets[arbetet
10. M: [.haa 

28 Det är oklart vilken av de typer av man som Linell & Norén (2004) diskuterar som detta 
man utgör.  
29 Att många av exemplen är från första delen av samtalet är ingen slump. Det är särskilt här 
som arbete med positionering görs. Detta indikerar att deltagarna sedan har etablerat sina 
positioner så tydligt att de inte behöver orientera sig mot dem explicit. 
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11. S: de e ju egentligen inte (.) 
12. M: nä precis 
13. S: så relevant 
14. M: näe 
15. S: för de som du vill få fram här förstår ru 
16. M: ja nu förstår ja 
17. S:  de finns ehm å då e ju ja mycke hårdare [när 
18. M:                                         [jaa 
19. S: ja stryker för ja för ja har ju inte samma 

ambition [att säja till exempel de här som 
20. M:          [nää 
21. S: verkar va en viktig poäng (.) eh utan ja ser ju 

lite mer kallt å så tänker ja men vad handlar 
texten om här jo h- texten handlar om (.) a 
vicka framgångsfaktorer 
[finns de (.) å de här e inledningen av texten 

22. M: [a men då (    ) rätt i 
23. S: så de e ju jättebra om den liksom (1) [e 
24. M:                                       [mm 
25. S: sam- e fokuserad på de viktigaste (.) [sen  
26. M:                                       [.ha 
27. S: så kan ja ja hålla med d- eller sen kan man ju 

alltid fundera då (.) att (.) om man kan få in 
de här me kvalitetsperspek[tivet 

28. M:                           [ja men du (.) på på 
nåt sätt (.) ja nä men de e bra att du säjer de 
för de för de e ju ofta så här (.) man vill ha 
nån sån här fullständighetsm- de blir ju en 
fullständighetsmani nu nu nu måste ja säja allt 
här liksom 

29. S: aa 
30. M: (när ja liksom e på gång) 

Hon återknyter genom en betoning av ordet förslag (gjort ett förslag om 
strykning på rad 3) till diskussionen tidigare i samtalet om att de införda 
ändringarna i manuset är att se som just förslag. 

Även här ger Stina en motivering till sin ändring (rad 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
och 15) i stället för att backa från den. Motiveringen antyder de normer som 
legat bakom: att en viss del av innehållet inte är så relevant just där (rad 13). 
Hon använder alltså ett argument som konstruerar problemet i texten som ett 
innehållsproblem, inte som en språklig fråga. Detta är intressant: ändringen 
hade också kunnat motiveras inom en språkvårdsdiskurs eftersom det 
strukna finns i början av en mening som är mycket vänstertung (se avsnitt 
6.14), men Stina väljer alltså ett argument som kan antas stämma väl överens 
med normerna även för skrivande inom myndighetens ramar. Stina avslutar 
motiveringen med att fråga om Monika har förstått motiveringen (rad 15) 
och Monika markerar att hon ”nu” förstår motiveringen (rad 16). Stina 
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fortsätter med att explicitgöra det perspektiv ur vilket hon genomfört gransk-
ningen (rad 17 och 19: då e ju ja mycke hårdare när ja stryker för ja för ja 
har ju inte samma ambition att säja till exempel de här som verkar va en 
viktig poäng (.) eh utan jag ser ju lite mer kallt) och de normer som tilläm-
pats – innehållslig koherens (rad 19: å så tänker ja <men vad handlar texten 
om här>) som särskilt är viktig i inledningen av texter (rad 19, 21 och 23). 

Detta leder sedan alltså fram till att Monika faktiskt accepterar argu-
mentet (och sedan strykningen). Detta gör hon genom att värdera Stinas 
argument positivt (rad 26: de e bra att du säjer de) och sedan i sin tur 
orientera sig mot en (icke önskvärd) norm som hon hävdar kan ligga bakom 
onödig information i texten, en ”fullständighetsmani” (rad 26). Därmed 
introducerar hon i samtalet en icke önskvärd norm, som hon sedan återknyter 
till flera gånger. Man kan beskriva det som att den ”fullständighetsmani” 
som Monika här talar om blir sedan fungerar som en dialogisk resurs, och 
hon återknyter till den flera gånger i samtalet under beteckningarna ”full-
ständighetsmani” och ”fullständighetsiver” för att backa från kritik – se t.ex. 
utdrag 27 på s. 66, rad 50. 

5.2.7 ”Blind” 
I andra fall hänvisar Monika till att hon blivit blind för texten med ungefär 
samma funktion. Detta kan snarast ses som en parallell till Stinas redovis-
ning av sin position i arbetet som mycke hårdare (se utdrag 16 på s. 48). I 
utdrag 17 och utdrag 18 visas dessa positioneringar. 

r g 17. ”ja e så blind på de här” [00:22:04] 
1. M: ja är beredd å prova de i så fall att att men

då bestämmer vi de om du du e läsare e extern 
läsare på nåt sätt så känns de (.) ja e så 
blind på de här  

2. S: jaa a
3. M: så att eh ja vet inte men när du säjer de så

låter de ju ganska logiskt fak[tiskt om de 
4. S: [mhm¿ 
5. M: kommer här å så e de den hä

r g 18. ”ja har ju blivit blind fram å tillbaka på de här” [01:31:11] 
1. S: men du förstod de på en gång så de kanske e j- 

bara e ja som tyckte att de va 
2. M: näe men de ja menar om inte du förstår jomen då

kanske inte andra förstår heller så att de+e de 
3. (1) 
4. M: ja ja menar ja har ju blivit blind fram å

tillbaka på de här så att ja vet inte 
5. S: ja tittar på de rå
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I båda utdragen finns positioneringen ja e så blind/ja har ju blivit blind som 
led i ett accepterande av Stinas förslag, i första fallet ett förslag att ändra 
dispositionen, i andra fallet ett förslag om att förtydliga en formulering som 
Stina inte förstått men som Monika först tyckte var oproblematisk. 

I båda exemplen finns också andra intressanta positioneringar: i utdrag 17 
positionerar Monika Stina som extern läsare, underförstått med auktoritet att 
ha en distanserad och nykter blick på texten. I utdrag 18 finns ett exempel på 
hur även Stina använder sig av positionering av sig själv som ett led i det 
gemensamma arbetet med problemlösning – på rad 1 positionerar hon sig så 
att en lösning kunde vara att behålla formuleringen (de kanske e j- bara e ja 
som tyckte att de va). 

5.3 Indirekta relevantgöranden 
De olika exemplen i 5.2 har visat mer explicita positioneringar bl.a. genom 
kategoriseringar, metakommunikation och explicitgöranden av positioner. I 
utdragen finns det dock också många exempel på att deltagarna relevantgör 
sina positioner även mer indirekt genom hur de förhåller sig till texten som 
de arbetar med och de normer som aktualiseras i arbetet. Här följer ytter-
ligare några exempel på återkommande typer av indirekta relevantgöranden. 

5.3.1 Monika: självpositionering som textens ägare och som 
värderare av ändringsförslag 
I diskussionen av utdrag 8 (s. 38) kommenterade jag bl.a. att Monika posi-
tionerar sig som textens ägare genom att säga blir de här verkligen <va ja 
vill> har du verkligen förstått va ja vill ha fram (liksom) (rad 9). Detta är del 
av ett tydligt återkommande mönster där Monika positionerar sig som 
textens ägare. Ännu ett exempel finns i utdrag 19, där Monika i en moti-
vering positionerar sig på samma sätt. 

r g 19. ”ja vill […]” [01:23:39] 
1. M: v- v- å ja måste °ba förklara° ja vill att

riskmedvetenheten ska öka 
2. (1) 
3. S: inom organisationen
4. M: jaa
5. (.) 
6. M: li- l:iksom att dom här då enskildas: (.)

f:örmåga då att att hantera riskerna >ja vill 
väl att dom ska tänka på ett annat sätt ja vill 
att dom ska bli medvetna om risker< 

Värt att notera att Monika här använder jag som pronomen – hon konstruerar 
sig som individuellt ansvarig. 
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Monika positionerar sig också som den som har slutordet om vilka 
normer som måste följas. I utdrag 14 (s. 45) positionerade sig Monika på ett 
likartat sätt i relation till en konkret föreslagen ändring: vi kan inte säja så 
(rad 14). Här talade hon å myndighetens vägnar genom valet av pronomenet 
vi. Ett likartat ställningstagande finns i utdrag 20.

r g 20. ”de måste va me” [00:35:29] 
1. M: alltså å- *arbetsordningen* e (.) verkligen (.)
2. S: aa (.) men [ja förstår de
3. M: [(    ) 
4. (.) 
5. M: å de de de där de känn- nä de måste va me
6. S: mm¿ (.) jus:t de
7. M: för de e ett bland de viktigaste som man d- d-

Stina har föreslagit en strykning, men Monika motiverar att detta inte kan 
göras genom att orientera sig mot en norm för vad som måste komma med 
som hon inte redogör för närmare. Det framgår dock att normen är kollektiv 
– här är det inte heller ett jag som står bakom dem.

Monika positionerar sig alltså som textens ägare. Det görs normalt på ett 
ganska neutralt sätt. Ett intressant undantag finns dock i utdrag 21. 

r g 21. ”de där vill ja ha me säjer ja bara” [00:44:33] 
1. M: för att ja ja de tycker där tyck- de där vill

ja ha me (.) säjer [ja bara [*ha ha ha* 
2. S: [mm¿     [ja 
3. S: öh¿[:
4. M:    [så argumenterar ja inte mer me de 
5. S: nä men de+e bra
6. M: mm

Det handlar om en föreslagen strykning i texten, som Monika inte vill gå 
med på, och detta säger hon mycket explicit (rad 1: de där vill ja ha me). 
Turtillägget säjer ja bara understryker detta. Just denna typ av turtillägg har 
i forskningen beskrivits på något olika sätt (se Sörlin 2010), men här är det 
ganska tydligt att den används för att förstärka språkhandlingen. Den följs 
direkt av ett ensamskratt, vilket kan fungera interaktionellt för att mildra en 
utsaga eller ursäkta (jfr analysen av rad 75 i utdrag 7 på s. 35 och rad 98 i 
utdrag 8 på s. 38 och också Landqvist 2001:73). 

Ett återkommande mönster är också att Monika positionerar sig som 
någon som kan värdera Stinas ändringsförslag, vilket i sin tur manifesterar 
henne som ägare av texten. Ofta görs detta mer indirekt, genom att Monika 
sammanfattningsvis kommenterar ett antal ändringar som oproblematiska, 
t.ex. i utdrag 3 på s. 30 (resten hade ja inget problem me där, rad 15). Ibland
görs dock värderingen mer explicit. tdrag 22 visar ett exempel på detta. 
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tdrag 22. ”här tyckte ja de blev bra faktiskt” [01:05:56] 
1. M: ehm här tyckte ja de blev bra faktiskt
2. S: jaa¿
3. M: att du att du korta ner de där å att du

[(  ) du (  ) 
4. S: [ja just de där har ja struki[t mycke
5. M: [jaa 
6. M: å att du för över för över de på andra sidan

eller till (  ) nästa kapitel de tyckte ja 
faktiskt va: 

7. S: a just de nämen för att de e ju onödigt å läsa
om de för mycke när man ändå (.) [kommer till 

8. M: [jaa 
9. S: de strax °liksom°
10. M: precis (.) nämen de va jättebra

Men även här finns ett mått av indirekthet: de positiva värderingarna fram-
ställs genom kvalificeringar (tyckte ja) som knutna till Monikas subjektiva 
uppfattning (rad 1: här tyckte ja de blev bra faktiskt). 

5.3.2 Stina: självpositionering som värderare av texten och som 
förslagsgivare 
I gengäld positionerar sig alltså Stina som någon som kan värdera 
(ursprungs)texten. I utdrag 8 (s. 38) positionerar Stina sig som den som 
värderar texten genom att ge beröm för dom saker som ja tycker e så bra i 
texten (även här med värderingen förankrad i den egna subjektiviteten: ja 
tycker) och särskilt i avsnittet med generell respons görs detta ofta. (Se fler 
exempel i utdrag 26 på s. 64 och utdrag 32 på s. 80.) Även i utdrag 23 nedan 
positionerar hon sig som den som kan värdera ett ändringsförslag genom att 
positivt värdera ett omskrivningsförslag som uppstår i samtalet: 

r g 23. ”bra, bra” [00:43:51] 
1. M: jo men k- [kan då ”för att för att bidra
2. S: [å så 
3. M: till helhetssynen på [å undvika parallella
4. S: [under- 
5. M: system å målkonflikter rekommend[erar vi”
6. S: [bra¿ 
7. S: bra¿

Det är dock skillnad på positiva och negativa värderingar. I utdrag 12 (s. 44) 
positionerar sig Stina försiktigare i en negativ värdering av texten: de här va 
lite: (.) de va lite de va väldigt informationstätt och lite råddigt för mej. 
Generellt gäller att positiva omdömen är socialt enklare att ge och kan ges 
direkt (jfr Hofvendahl 2006:103), medan kritik kan ges men måste modi-
fieras genom garderingar (lite) och tydliga förankringar i egen subjektivitet 
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(för mej). Även i utdrag 14 (s. 45) fanns exempel på detta, där Stina inte 
säger att texten är otydlig utan uttrycker detta indirekt som att det finns en 
potential att uttrycka sig ”ännu tydligare”: att (1) tydligheten liksom [att de 
blir ännu tydligare (  ) säja att ”de e av stor betydelse” (rad 23, 25, 27). 
Skillnaden mellan positiva och negativa värderingar verkar dock snarast vara 
en fråga om att presentera kritik på ett så lite ansiktshotande sätt som möjligt 
– inte någon inskränkning i utrymmet för positionering i relation till texten.

En tydlig sådan inskränkning syns däremot i förhållningssättet till 
ändringarna, där Stina positionerar sig som någon som kan föreslå men inte 
besluta om ändringar, genom vilket hon manifesterar att hon inte äger texter. 
I utdrag 16 (s. 48) betonar hon emfatiskt ordet förslag: anledningen till att 
jag (.) också (.) j- har (1) gjort ett förslag om strykning här. I en annan 
passage ser man på en självreparation att denna positionering är viktig 
(utdrag 24). 

r g 24. ”att jag föreslår en strykning […]” [01:13:09] 
1. M: ”vad avses” (.) jaha men de här e ju bara (.)

genomföra då ”vad avses” (.) ”hur ska 
informationen komma [(   ) 

2. S: [mm alltså de blir mer 
precist (.) anledningen till att jag stryk- att 
jag föreslår en strykning där e att (.) eh men 
man har när man har den här lis:tan [över 
frågor som man ska besvara då e re 

Här sker en reparation från det tydligen olämpliga att jag stryk- till att jag 
föreslår en strykning. 

En viss spännvidd finns dock i möjligheterna för deltagarna att posi-
tionera sig. En intressant detalj i utdrag 16 (s. 48) är att det visar på en sådan 
glidning i uppdelningen – Stina positionerar sig här nämligen även som 
någon som vet vad Monika vill säga: de e ju egentligen […] inte (.) […] så 
relevant […] för de som du vill få fram här förstår ru. Möjligen är detta 
något förvånande, men det visar att Stina här orienterar sig mot – och posi-
tionerar sig som någon som är delansvarig för – målet med texten. Detta gör 
hon även vid några andra tillfällen – se t.ex. utdrag 30 (s. 72). 

5.3.3. Positionering av den andra 
Även hur deltagarna positionerar den andra parten är intressant. Redan 
genom det kunskapsutbyte som sker i samtalet, där Stina motiverar sina 
ändringar och Monika utreder innehållsliga frågor, relevantgörs olika posi-
tioner. Flera av faserna i den fasstruktur som realiserar problemdiskussion-
erna (se avsnitt 4.3) är ju typiskt tilldelade en av deltagarna. Detta görs även 
tydligt dialogiskt genom att parterna ställer frågor till varandra. Stina rele-
vantgör också vid ett tillfälle en position där hennes fackspråk inte förväntas 
vara Monikas, nämligen när det handlar om ”metatext”. Här förklarar hon 
detta: ren här inledande metatexten kallar ja de för här asså (.) eh som 
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berättar när ru berättar hur dom olika kapitlen innehåller. Hon markerar här 
att begreppet metatext inte är något som förväntas vara känt för Monika. Det 
markeras dock inte heller som något som bör göras känt eller bli del av en 
gemensam begreppsapparat. (Se rad 5 i utdrag 30 på s. 72 för samman-
hanget.) Det rör sig alltså inte om någon explicit undervisning, och några 
andra exempel på undervisning finns inte heller (jfr också diskussionen i 
7.2.3). 

5.4. Roller som resurs 
Det har framgått att deltagarna återkommande gånger och på en mångfald 
olika sätt positionerar sig i samtalet utifrån sina roller i den övergripande 
verksamheten, och de perspektiv och normer som knyts till dessa roller. Det 
har också framgått att det finns tydliga mönster för hur detta görs. 

Tydligast tar sig detta uttryck i att det i inledningen av samtalet sker en 
explicit förhandling om vilka rollerna är i relation till mandat, och en etable-
ring (eller ett befästande) av förväntningar knutna till rollerna, särskilt olika 
kunskapsförväntningar. Denna roll- och mandatetablering är inte alls exakt, 
och fungerar inte i första hand reglerande utan snarare som en resurs för 
hantering av olikheter i uppfattningar senare i samtalet. Samtalet visar på 
många exempel på samarbete för problemlösning, och för att lösa oenigheter 
har mandatuppdelningen utifrån roll en klar funktion: eftersom det är klart 
vem som äger texten (skribenten Monika) är det också klart vem som ska ha 
sista ordet och det blir inte nödvändigt att uppnå konsensus. Samtidigt 
arbetar båda deltagarna mot ett gemensamt mål: att göra texten så användbar 
som möjligt för dess målgrupp. Deltagarna talar egentligen inte om målet för 
arbetet men detta är klart utifrån formuleringar i offerter och liknande (se 
kapitel 3), och det finns inget i samtalet som pekar i någon annan riktning. 

I jämförelse med den tidigare fallstudien är det tydligt att de verksamhets-
roller som utgör utgångspunkt är likartade, men också att de förväntningar 
som knyts till rollerna här blir mer dynamiska och öppna för förhandling. 
Det är inte oproblematiskt att överskrida mandatet, men eftersom problemen 
kan hanteras i samtalet går det att göra. Det förefaller också som att den 
direkta dialogen gör deltagarna medvetna om skillnaderna mellan deras olika 
normuppfattningar och synsätt på vad som gör texten maximalt användbar. 
Exempel på detta är de många tillfällen där Monika behöver Stinas för-
klaringar för att förstå hennes föreslagna ändringar, men också flera tillfällen 
där Stina får klargjort för sig varför vissa ändringar inte kan göras. Tydligast 
är detta kanske i utdrag 13 (s. 45), där det framkommer att hon inte hade 
identifierat ett fackuttryck. 

Manifestationen av tydliga roller fyller också en tydlig funktion i det 
kommunikativa projektet att upprätthålla ett positivt diskussionsklimat i 
samtalet. Det används ofta som ett sätt att minska ansiktshotet – när det har 
etablerats att en av parterna har rätten att fälla avgörandet i vissa frågor är 
det mindre ansiktshotande att ta upp sådana frågor i samtalet. Olikheterna 
används rent av som grund för skämt. Båda deltagarna bidrar till arbetet med 
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att upprätthålla det goda klimatet, men särskilt i början av samtalet är det 
tydligt att Stina tar det största ansvaret för detta. 
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6 Normer och språkliga ideal i arbetet 

Detta kapitel beskriver vad som händer med texten i arbetet och i textsam-
talet. Det svarar på följande frågor: Hur förändras själva texten i bearbet-
ningen? Hur förhåller sig dessa förändringar till de normer och språkliga 
ideal som finns i den centrala myndighetsspråkvården i stort? Hur talar del-
tagarna om själva texten och dess funktion i relation till bearbetningen? 

Detta undersöks genom en analys av återkopplingsdokument och några 
olika textversioner, särskilt utifrån vilka ändringar som föreslås av språk-
granskaren och hur dessa tas emot av huvudförfattaren, liksom utifrån vilka 
normer och språkliga ideal som relevantgörs i det andra textsamtalet. Detta 
jämförs med resultaten av den tidigare studien av språkgranskning (Nord 
2011a), liksom med de områden som uppmärksammas i rekommendationer 
om klarspråk (utifrån en analys av detta som gjordes i Nord 2011a). Jag 
beskriver också hur deltagarna talar om själva texten i relation till de olika 
språkliga drag som aktualiseras. 

6.1 Den tidigare fallstudien och allmän karakteristik av 
den granskade texten 
Diskussionen kommer att ta avstamp i den tidigare fallstudien (Nord 2011a), 
där jag gjorde en motsvarande analys av vad som ändrades i den granskning 
som utfördes där. Resultatet blev att granskningen främst var inriktad på 
ytspråkliga faktorer. Jag drog slutsatsen att sådant som disposition och text-
struktur – och över huvud taget allt som innebär ändringar över menings-
nivån – föll utanför det som granskarna kunde göra. Det var tydligt att alla 
ändringar som innebar någon förändring av det informationsinnehållet i 
texten var riskabla och skulle undvikas eller förses med en garderande kom-
mentar. I stället visade det sig att tonvikten hamnade på språkriktighets- och 
konsekvensproblem, på att få texten att uppfattas som mer sammanhängande 
(i den mån detta inte innebar ändringar på högre nivå än meningsnivån) och 
på att arbeta bort olika begriplighetshinder på ytspråklig nivå. Resultatet 
sammanfattade jag så här: 

Resultatet blir en ökad allmän läsarvänlighet och ökad allmän textkvalitet på 
meningsnivå: ett antal språkriktighetsfel har rättats, ett antal oidiomatiska 
formuleringar har försvunnit, ett antal oklara meningar har uppmärksammats 
(och slutligen åtgärdats) och texten har blivit något mer lättillgänglig – i alla 
fall om man antar att sådant som minskad ”vänstertyngd” (i ett av kapitlen), 
förbättrad textbindning och något enklare satsstruktur har denna effekt. (Nord 
2011a:182) 
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Som kommer att framgå i detta kapitel har många av ändringarna där 
paralleller i arbetet med texten i det här aktuella fallet, men det finns också 
påfallande skillnader. Dessa kan sammanfattas som att i stort sett alla typer 
av ändringar som gjordes i den tidigare fallstudien också görs här, men 
dessutom andra, mer ingripande och omfattande förändringar. Skillnaden i 
tonvikt är tydlig – tonvikten ligger här mindre på ytspråk och mer på 
strukturen i resonemangen och på hur textens innehåll presenteras, vilket 
bl.a. tar sig uttryck i att granskaren gör ganska många förkortande omformu-
leringar och strykningar. 

Inför genomgången är det dock värt att ha i åtanke att vad som framträder 
i studier som fokuserar ändringar i texter inte bara betingas av de yttre förut-
sättningarna utan även av egenskaperna i de texter som studeras, något som 
påverkar var tonvikten i en granskning hamnar. Den text som är aktuell här 
kan karakteriseras på följande sätt: 

 
• relativt få typiskt myndighetsspråkliga drag (med undantag för långa 

prepositioner och nakna substantiv – se 6.4.7) 
• förhållandevis få korrektur- och skrivfel som behöver åtgärdas 
• en genomgående ganska enkel meningsbyggnad, dock med en del 

mycket långa meningar 
• en tendens till att texten uppfattas som ”ordrik” (med granskarens 

uttryck). 

I likhet med texterna i den tidigare fallstudien rör det sig också om en rela-
tivt fackspråklig text med inslag av den typ av begriplighetsproblem som 
ofta uppstå där: en specialiserad begreppsapparat som kräver förkunskaper 
och en ”kunskapsvärld” som ligger ett stycke från den vardagliga. 

Dessa förutsättningar påverkar hur ändringarna fördelar sig. T.ex. utgör 
ändringar av s.k. nakna substantiv (substantiv med generisk referens som 
står i artikellös form) kvantitativt sett en vanlig typ av ändring i den aktuella 
processen.  

6.2 Uppmärksammade områden vid de två stegen i 
granskningen 
Som framgick i kapitel 3 görs granskningen i två steg med nästan ett halvt år 
mellan dem, och här ska först översiktligt ges en bild av vad som skiljer 
förslagen till ingrepp i texten i dessa båda steg, innan jag går in på en mer 
detaljerad analys av ändringar i texten (företrädesvis i andra steget av 
arbetet). 

En lite mer detaljerad bild av vilka aspekter av texten som togs upp i 
första steget av arbetet ger Stinas sammanfattande återkopplingsdokument 
från detta steg (daterat den 25 augusti 2010) om ”språk och struktur” utifrån 
”en översiktlig granskning”. Återkopplingsdokumentet berör enligt rubrik-
erna två nivåer, ”språket” och ”strukturen”, och det ger både positiva 
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omdömen och förslag till förändringar. Till det som uppmärksammas under 
rubriken ”språket” hör följande: 

 
• ”tonen”, som beskrivs som ”ledig och trevlig”. 
• meningslängd: ”Här och var finns långa meningar.” 
• informationstäthet, vilket beskrivs som problematiskt: ”Mycket informa-

tion samlas på liten yta, vilket gör texten lite mer krävande att läsa.” (Att 
arbeta med detta anges dock i dokumentet som något som framför allt 
hör till ”den avslutande språkgranskningen”.) 

• tilltalet, som enligt återkopplingen ”kan bli mer konsekvent riktat till 
mottagaren”. 

I fråga om strukturen ges ganska många konkreta ändringsförslag, som bl.a. 
innebär att texten ska göras tydligare uppdelad, att rubriker kan användas för 
att ”tydligare ange olika delar i texten”. Granskaren kommenterar också i 
positiva ordalag att texten ofta innehåller s.k. metatext i inledningarna. 

I första steget av arbetet (sommaren 2010) uppmärksammas således sam-
manfattningsvis särskilt dispositionen och vissa generella språkliga drag. De 
drag som uppmärksammas stämmer väl överens med dem som brukar fram-
hållas i rådgivande texter om klarspråk (ser Nord 2011a, kap. 4). Dessa inne-
fattar bl.a. rekommendationer om ledig ton, en varierad meningslängd (dock 
utan alltför långa meningar), ett direkt tilltal till läsaren samt överskådlighet 
som skapas genom rubriker och metatext. 

Granskningen i andra steget (vintern 2010–2011) knyter tydligt an till den 
i första steget. I samtalet refererar deltagarna ibland tillbaka till det tidigare 
gjorda arbetet; t.ex. återknyter Stina till detta i början av samtalet för att ge 
generella synpunkter på texten, men hon gör det också i några diskussioner 
av specifika punkter i texten. Även det som uppmärksammas i granskningen 
knyter tydligt an till det som togs upp i responsen i första steget av arbetet. I 
andra steget görs ändringar på flera plan: från disposition på text- och 
styckenivå till mer lokala ändringar på menings-, ord- och teckennivå. Ton-
vikten ligger på stycke- och meningsnivå och berör inte minst två av de drag 
som nämndes i responsen från granskningen i första steget: meningslängd 
och informationstäthet. I andra steget görs dock alltså även ändringar av 
många andra slag, något som kommer att belysas längre fram i detta kapitel. 

För att ge en allmän bild av hur granskningen kan se ut i andra steget och 
hur deltagarna behandlar detta i samtalet kommer dock först ett lite längre 
exempel ur texten att ges. I detta föreslås en rad olika ändringar. I anslutning 
till exemplet återges också de två episoder i samtalet där ändringar i denna 
del av texten behandlas. Detta får i sin tur exemplifiera hur ändringarna i 
texten behandlas i samtalet, och framför allt hur deltagarna talar om språk 
och innehåll i texten. Episoden visar bl.a. hur Stina (i allmänspråkliga for-
muleringar) motiverar ändringar utifrån vad som gör texten mer lättläst och 
hur Monika orienterar sig mot innehållsliga faktorer, och hur båda ytterst 
orienterar sig mot och diskuterar vad som är bäst för läsaren. 
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6.3 Ett längre exempel och två exempel på problem-
diskussioner 
I figur 2 (s. 61) återges en sida ur den granskade texten som den ser ut med 
införda ändringar. Denna sida ger en god bild av hur texten kan se ut i 
arbetsprocessen i andra steget och ungefär hur tätt det kan vara mellan de 
införda ändringsförslagen som Monika ska ta ställning till. Hur mycket som 
ändras varierar dock mellan sidorna, och den återgivna sidan har fler 
ändringar än genomsnittligt. 

I tabell 1 (s. 62) återges de två första styckena på denna sida med en 
analys av vilka ändringar som görs. Ändringarna i de båda styckena ger i 
viss mån en provkarta på de olika typer av ändringar som görs. 

6.3.1 Ändringarna 
I uppställningen i tabell 1 (s. 62) är de ord och delar av meningar som är 
utbytta markerade genom understrykning och det finns en kommentar om 
vad som kan ha motiverat ändringen. Två av ändringarna i slutet av uppställ-
ningen är markerade med asterisk för att indikera att dessa är sådana som 
förs in i texten under textsamtalet. I uppställningen återges också en kom-
mentar som Stina har skrivit under granskningen. 

Stycket visar långt ifrån alla typer av ändringar som förekommer, men 
visar ändå att det görs såväl mer utpräglade ytspråkliga ändringar som 
ändringar som påverkar textens propositionella innehåll. Till de (yt)språkliga 
ändringarna hör korrekturändringar (mening 10, ändring a), undvikande av 
nakna substantiv (mening 5, ändring b) och ändring av andra typiskt 
myndighetsspråkliga drag (mening 2, ändring c, mening 8, ändring a), 
liksom ändringar som har att göra med idiomacitet (mening 10, ändring c). 
Ändringar som påverkar textens eller meningarnas propositionella innehåll 
kan bottna i en strävan att göra meningar kortare och mer koncisa genom att 
ta bort överflödig information (mening 2, ändring a och b, mening 3, ändring 
a, mening 4, ändring a, mening 5, ändring d och e) – eller genom att lägga 
till underförstådd information för att explicitgöra (mening 5, ändring c). 

Jag kommer att återknyta till ändringarna i stycket när jag mer i detalj dis-
kuterar de olika typerna av ändringar i kommande avsnitt (se 6.4). 
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Figur 2. En sida med införda ändringar 

VAD HAR LETT FRAM TILL DEN REGLERING VI HAR I DAG? 

73

11.3 Varför ett regelverk? 
Det är grundläggande för den statliga verksamhetens legitimitet och förtroende att de 
statliga myndigheterna förmår att genomföra politiskt fattade beslut med god 
hushållning av statens resurser, men också i övrigt lever upp till allmänhetens 
förväntningar. En välfungerande intern styrning och kontroll är enligt regeringen 
nödvändig för att en myndighet ska kunna fullgöra sina instruktionsenliga uppgifter 
och samtidigt uppfylla verksamhetskraven. En av föresatserna med att införa 
förordningen var att göra myndigheternas arbete inom detta område mer transparent.  
Regelverket förutses också ge revisorerna och myndighetsledningarna en gemensam 
plattform i sitt arbete med att utveckla den interna styrningen och kontrollen.    

Regeringen reglerar området intern styrning och kontroll inom staten genom fyra 
samverkande förordningar. Som sagts ovan är kravet på intern styrning och kontroll i 
staten inget nytt. Myndighetsförordningen, och tidigare verksförordningen, ställer 
krav på alla myndigheters ledningar att säkerställa att den interna styrningen och 
kontrollen fungerar på ett betryggande sätt. Vad som tillkommit från 1 januari 2008 
är att de myndigheter som ska ha internrevision dessutom omfattas av förordningarna 
om internrevision och intern styrning och kontroll. De sistnämnda myndigheterna ska 
också i årsredovisningen skriva under om huruvida den interna styrningen och 
kontroller vid myndigheten är betryggande.  

xXxxxxxxxxxxxxxxxxx har tagit fram en handledning som syftar till att ge stöd vid 
införandet av förordningen om intern styrning och kontroll. 

Bild 17: Regelverket avseende processen för intern styrning och kontroll för statliga myndigheter  

För de myndigheter som hanterar EU-medel tillämpas för respektive 
finansieringsform även EU:s regler och riktlinjer.  

Formaterade: Punkter och numrering

Borttagen: Om vi börjar från början så kan vi 
säga att 

Borttagen: en

Borttagen: t för den statliga verksamheten är

Borttagen: avseende på 

Borttagen: som fungerar på ett betryggande sätt 

Borttagen: t

Borttagen: en

Borttagen: skapa förutsättningar för att i ökad 
grad 

Borttagen: En anpassning av ett statligt ramverk 
för intern styrning och kontroll till internationella 
normer 

Borttagen: t med att förbättra och utveckla 
statsförvaltningens interna styrning och kontroll

Kommentar [31]: Informationen om vilken 
förordning som uttrycker detta krav kan med fördel 
läggas i en fotnot. 

Borttagen: enligt krav i förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag 

Borttagen: hur

Borttagen:  alternativ om den har brister

Borttagen: i första hand 

Borttagen: i

Borttagen: intentionerna i 

Borttagen:  etc
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Tabell 1. Exempel på ändringar på stycke- och meningsnivå 
Nr Före granskning Efter granskning Beskrivning av 

ändring 
1 [rubrik:] Varför ett regelverk? [ingen ändring]  
    
2 Om vi börjar från början så 

kan vi säga att 
 a) strykning av 

metatext för att 
skapa koncishet (?) 

    

 grundläggande för legitimi-
teten och förtroendet för den 
statliga verksamheten är 

Det är grundläggande för den 
statliga verksamhetens 
legitimitet och förtroende 

b) förkortande 
omskrivning 

    
 att de statliga myndigheterna 

förmår att genomföra politiskt 
fattade beslut med avseende 
på god hushållning av statens 
resurser, men också i övrigt 
lever upp till allmänhetens 
förväntningar.  

att de statliga myndigheterna 
förmår att genomföra politiskt 
fattade beslut med god 
hushållning av statens resurser, 
men också i övrigt lever upp 
till allmänhetens förväntningar.  

c) byte av lång pre-
position till en kort-
are (”med avseende 
på” → ”med”) 

    
3 En intern styrning och 

kontroll som fungerar på ett 
betryggande sätt  

En välfungerande intern 
styrning och kontroll  

a) förkortande 
omskrivning 

    

 är enligt regeringen nödvän-
digt för att myndigheten ska 
kunna fullgöra sina instruk-
tionsenliga uppgifter och 
samtidigt uppfylla 
verksamhetskraven. 

är enligt regeringen nödvändig 
för att en myndighet ska kunna 
fullgöra sina instruktionsenliga 
uppgifter och samtidigt 
uppfylla verksamhetskraven. 

b) ändring av 
bestämdhet (nomi-
nalfras med gene-
risk referens ändrad 
från bestämd till 
obestämd form) 

    
4 En av föresatserna med att 

införa förordningen var att 
skapa förutsättningar för att i 
ökad grad göra myndighet-
ernas arbete inom detta 
område  

En av föresatserna med att 
införa förordningen var att 
göra myndigheternas arbete 
inom detta område  

a) strykning för att 
skapa koncishet (?) 

    

 transparent. mer transparent. b) tillägg som kom-
pensation för stryk-
ning av ”i ökad 
grad” 

    
5 En anpassning av ett statligt 

ramverk för intern styrning 
och kontroll till internationella 
normer förutses också  

Regelverket förutses också  a) förkortande 
omskrivning 

    

 ge revisorer och myndighets-
ledning  

ge revisorerna och 
myndighetsledningarna  

b) ändring av nakna 
substantiv 

    

 en gemensam plattform i 
arbetet med  

en gemensam plattform i sitt 
arbete med 

c) explicitgörande 
av relation mellan 
referenter 

    

 att förbättra och utveckla  att utveckla  d) strykning (av 
redundant informa-
tion?) 

    
 statsförvaltningens interna 

styrning och kontroll. 
den interna styrningen och 
kontrollen. 

e) strykning (av 
redundant informa-
tion?) 
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Tabell 1, fortsättning. Exempel på ändringar på stycke- och meningsnivå 
Nr Före granskning Efter granskning Beskrivning av 

ändring 
6 [nytt stycke:] Regeringen 

reglerar området intern 
styrning och kontroll inom 
staten genom fyra 
samverkande förordningar. 

[ingen ändring]  

    
7 Som sagts ovan är kravet på 

intern styrning och kontroll i 
staten inget nytt. 

[ingen ändring]  

    
8 Myndighetsförordningen, och 

tidigare verksförordningen, 
ställer krav på alla myndig-
heters ledningar att säkerställa 
att den interna styrningen och 
kontrollen fungerar på 
betryggande sätt. 

Myndighetsförordningen, och 
tidigare verksförordningen, 
ställer krav på alla myndig-
heters ledningar att säkerställa 
att den interna styrningen och 
kontrollen fungerar på ett 
betryggande sätt. 

a) ändring av nakna 
substantiv (nomi-
nalfras med gene-
risk referens ändrad 
från obestämd till 
bestämd form) 

    
9 Vad som tillkommit från 1 

januari 2008 är att de 
myndigheter som ska ha 
internrevision dessutom 
omfattas av förordningarna 
om internrevision och intern 
styrning och kontroll. 

[ingen ändring]  

    
10 De sistnämna myndigheterna De sistnämnda myndigheterna a) rättning av kor-

rekturfel (bokstav 
som saknas) 

    

 ska också enligt krav i förord-
ning om årsredovisning och 
budgetunderlag i årsredovis-
ningen skriva under om 

ska också ikommentar årsredo-
visningen skriva under om  

[Inklistrad kommentar från 
Stina: ”Informationen om 
vilken förordning som 
uttrycker detta krav kan med 
fördel läggas i en fotnot.”] 

b) föreslagen flytt 
av information 

    

 hurden interna styrningen och 
kontroller vid myndigheten  

huruvida den interna styr-
ningen och kontroller vid 
myndigheten  

c) idiomatik (”hur” 
→ ”huruvida”)* 

d) rättning av kor-
rekturfel (mellan-
slag som fattas) 

    

 är betryggande alternativ om 
den har brister. 

är betryggande. e) strykning av 
överflödig 
information* 

 

6.3.2 Problemdiskussion 1 – ”perfekt å lägga re i en fotnot” 
Ändringarna och den inskrivna kommentaren som återgavs i tabell 1 (s. 62) 
leder i samtalet till två problemdiskussionsepisoder. Det betyder att de flesta 
ändringarna behandlas som oproblematiska och förbigås i samtalet utan 
kommentar (och texten trycks i stort sett i den form som den har i kolumnen 
med rubriken ”Efter granskning”). Ett par ändringar i sista meningen 
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(mening 10) ger dock anledning till diskussion, vilket realiseras som två pro-
blemdiskussionsepisoder. Den första av dessa återges i utdrag 25.29F

30

r g 25. ”perfekt å lägga re i en fotnot” [00:33:06] 
1. M: i övrigt va de ingenting där¿
2. (3)
3. M: mm här har ja lite: LÄSER UPP STINAS KOMMENTAR

I TEXTEN: ”Information vilken förordning som 
uttryck-” ja de men de va okej (.) ehm: 

4. (1) 
5. S: de va bara en sån där sak att de blev lite o- 

mycke (.) mycke information i själva meni[ngen 
6. M: [ja 

nämen [de e bra 
7. S: [(  ) som e perfekt å lägga re i en 

fotnot [i stället 
8. M: [jaa 
9. (.) 

På rad 1 avslutas behandlingen av den föregående sidan i texten. Pausen (rad 
2) innebär att Monika skannar igenom sina kommentarer på den aktuella
sidan, och initierar därefter (rad 3) en diskussion som tar sin utgångspunkt i 
den kommentar som Stina har skrivit. Stina har strukit information i texten 
om vilken förordning som ligger bakom ett visst krav och skrivit följande 
kommentar: ”Informationen om vilken förordning som uttrycker detta krav 
kan med fördel läggas i en fotnot.” Detta godtar Monika (rad 3) och Stina 
motiverar därefter även föreslaget: det handlade om att det blev mycke 
information i själva meningen (rad 5) och att det är perfekt å lägga re i en 
fotnot i stället (rad 7).30F

31 Just frågan om ”mycket information i meningen” 
återknyter till den generella responsen som Stina ger i samtalets början där 
just detta berörs (utdrag 26). 

r g 26. Stinas ”övergripande tankar”: ”lite informationstätt” [00:06:46] 
1. S: eh:m åsså ibland blir de lite informationstätt

alltså att de är väldigt mycke olika fakta som 
ra[das på varandra 

2. M:   [jaa 
3. S: å de e ju
4. (1) 
5. M: ass[å

30 Sidan finns i slutet av dokumentet – på sidan 73 av 77 om dokumentet öppnas med ord-
behandlingsprogrammets standardinställningar – men behandlas ändå redan lite mer än en 
halvtimme in på inspelningen. Detta beror på att den ingår i ett kapitel som Monika på Stinas 
förslag beslutar att flytta till början av texten. Kapitlen diskuteras i den ordning de får efter 
denna flytt. 
31 Detta förslag genomförs dock inte. Stina föreslår i kommentaren alltså att informationen 
ska läggas i en fotnot och stryker informationen, men utan att skapa fotnoten. I den tryckta 
versionen av texten har inte heller någon fotnot kommit till (och strykningen kvarstår). 



FUMS Rapport nr 234  |  65 

6. S:    [ämnets karaktär som [gör 
7. M: [ja ja undrar om de 

inte e de faktiskt för de de känns som ogörligt 
att kunna skriva alltså ja då måste man nog 
jobba väldigt mycke me de för att (2) ja ja har 
försökt men de g- alltså ja ser de blir 
tekniskt alltså 

8. S: de blir tekniskt å de ska ju vara [de
9. M: [jaa 
10. S: också och eh eh läsaren e ju in[satt
11. M: [jaa 
12. S: och på så sätt så ja så kan de ju få va ganska

informationstätt också asså man e ju trots allt 
(.) inne i rom här begrepp- [rom  

13. M: [aa 
14. S: här begreppsvä[rlden
15. M: [.jaa 
16. S: å liksom van [(  ) å tänka i dom här banorna
17. M: a [ja hoppas de 
18. S: men ja tror att ja i- då har ja ibland också

försökt att kanske korta meningar så att 
[liksom informationen [portioneras ut lite 

19. M: [mm [mm 
20. S: mer [å sådär (.) ehm a
21. M:     [mm 

Stina talar här om att det blir ”informationstätt” och att det blir mycket olika 
fakta som ”radas på varandra” (rad 1) och beskriver sedan (rad 18) hur hon 
har arbetat med att skriva om så att informationen ”portioneras ut lite” (och 
sannolikt är det ställen som detta som hon avser med denna formulering).  

Intressant i denna inledande diskussion är att Stina knyter informations-
tätheten till läsarens förkunskaper. Stina nämner att ”ämnets karaktär” 
påverkar, och Monika lyfter utifrån det fram problemen med att få med allt 
och att det blir ”tekniskt” (rad 7). Dock enas de om att detta kan vara accep-
tabelt eftersom läsaren är insatt och inne i ”begreppsvärlden”. Men det inne-
bär ändå att en strävan efter att göra texten mindre ”informationstät” där det 
går har aktualiserats i arbetet, och i utdrag 25 (s. 64) återaktualiseras det. 

6.3.3. Problemdiskussion 2 – vad betyder ”är betryggande”? 
På ett lite annat sätt orienterar sig Stina och Monika mot läsarens behov i 
den andra av de båda problemdiskussioner som ändringarna i stycket ger 
upphov till. Denna diskussion är längre och utgår från ett faktiskt problem 
med en formulering, där Monika måste utreda för sig själv vad hon egent-
ligen har menat. Till sist resulterar diskussionen i lösningen att en del infor-
mation kan strykas. I utdrag 27 visas diskussionen. (Den följer omedelbart 
på diskussionen som återgavs i utdrag 25 på s. 64.) Diskussionen utgår alltså 
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från ursprungsformuleringen ”hurden [sic] interna styrningen och kontroller 
[sic] vid myndigheten är betryggande alternativ [sic] om den har brister”, 
och det är den som Monika läser ur på rad 1. 

r g 27. ”är betryggande” [00:33:25] 
1. M: men de va här under °(de va de här me få se

här)° [”myndigheten är be[tryggande” 
2. S: [aha [a just de de där har 

ja nästan konsekvent eh strukit 
3. (1) 
4. S: ehm: [alltså när när den här försäkran som
5. M:      [eh 
6. S: ska göras i
7. M: ja
8. S: i årsredovisningen¿ (.) så ska rom skriva under

(.) om °å sen så brukar ja lägga till 
”huruvida” men de har ja inte gjort här° 

9. (1) 
10. S: [°(ja e) lite slarvig märker ja°
11. M: [okej
12. (.) 
13. S: [<huruvida>
14. M: [men ”alternativt om den har brister” dom ska

(.) b- både 
15. S: aa
16. (.) 
17. M: bedöma om om den är betryggande m- dom ska

också ta upp brister (.) de+e de va därför 
18. S: aha okej för att för att så som ja har

uppfattat de när re står ”betryggande 
alternativt om den har brister” [då tänker 

19. M: [aa 
20. S: ja att de+e så här om den e betryggande eller

inte betryggande alltså har [ren stora 
21. M: [mm 
22. S: brister då e ren inte betryggande [sen så
23. M: [jo men den 

kan va den kan va många skriver då att den e 
betryggande trots att den har vissa brister för 
rom ha- dom har tagit om hand [dom här  

24. S: [aa 
25. M: bristerna så de där e liksom inte bara
26. S: näe okej men frågan e [(    ) 
27. M: [då e frågan om man ska 

ha ”alternativt” som ord där 
28. S: precis för de+e ju de de+e ja har läst in [att
29. M: [jaa 
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30. S: de+e två att antingen ungefär antingen e ren 
betryggande eller så har ren brister å då har 
ja tänkt att 

31.   (.) 
32. M: amen vet du vi skiter °i de° (.) °vi tar bort 

de° (.) vi gör så (.) [vi gör så 
33. S:                       [okej 
34. M: nä [fö- fö- för betryggande sen så 
35. S:    [SKRATTAR 
36. M: [alltså 
37. S: [alltså sen då i detalj innebär  
38. M: jaa 
39. S: då får man ändå titta nån annanstans [de+e  
40. M:                                      [jaa 
41. S: ju inte meningen [att din text ska ange  
42. M:                  [näe 
43. S: exakt [va dom ska göra i sin års[redovisning 
44. M:       [näe                      [exa- 
45. M: näe 
46. S: utan du vill ju bara nämna att  
47. M: aa 
48. S: dom ska [också göra de här 
49. M:         [precis 
50. M: de va de ja tänkte för de blir också de här 

fullständighetsmanin som man be[drivs av 
51. S:                                [precis för att 

själva instruktionen för vad dom ska göra i 
sina år- årsredovisning 

52. M: jaa 
53. S: den finns ju nån annanstans 
54. M: ab- absolut jo nämen de där de va de där 
55. S: så har ja tänkt 
56. M: då e vi klara me tvåan då säjer vi s- eller 

elvan [som blev tvåan 
57. S:       [aa just de de som aa 

På rad 2 inleder Stina en förklaring till den föreslagna ändringen,31F

32 men 
avbryter sig och börjar i stället förhöra sig om hur omständigheterna egent-
ligen är (rad 4 och 6) men avbryter sig här också. Det som följer på rad 6–9 
är egentligen ett sidoprojekt: Stina upptäcker att hon har missat att ändra 
”hur” till ”huruvida” och kommenterar detta med lägre röst (°å sen så brukar 
ja lägga till ”huruvida” men de har ja inte gjort här° °(ja e) lite slarvig 
märker ja°). Hon för samtidigt in detta i den textfil hon har i sin bärbara 
dator (knatter från tangenterna hörs i inspelningen), och därefter återgår dis-

                                 
32 Eventuellt talar hon om en annan ändring (där ordet betryggande också ingår) än den som 
Monika avser. 
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kussionen till huvudfrågan, om ”betryggande” står i motsättning till att ha 
brister eller ej. Här tar Monika ordet (rad 14) och utgår från formuleringen i 
texten (”alternativ[t] om den har brister”) för att förklara omständigheterna 
(rad 14 och 17). På rad 18 beskriver Stina hur hon uppfattat formuleringen 
(och betonar ordet alternativt). På rad 23 förklarar Monika att denna uppfatt-
ning inte är riktig, och det leder till ett ifrågasättande om ordet alternativt är 
lämpligt (rad 26). Detta ifrågasättande stödjer Stina (rad 27) som återigen 
förklarar hur hon uppfattat textstället. Efter en kort paus (rad 31) tar Monika 
initiativet till en drastisk lösning: att stryka hela formuleringen om alterna-
tivt. Hon illustrerar det med ett drastiskt uttryckssätt (rad 32: vi skiter °i de°) 
och stryker samtidigt över detta i sitt utskrivna exemplar av texten (ett rasp-
ljud av en penna hörs i inspelningen). Stina skrattar (rad 35) och bidrar sedan 
med en explicitgörande motivering av denna lösning (rad 37, 39) och orien-
terar sig även mot syftet med texten och vad Monika vill med den (rad 39, 
41, 43, 46 och 48: de+e ju inte meningen att din text ska ange exakt va dom 
ska göra i sin årsredovisning utan du vill ju bara nämna att […] dom ska 
också göra de här). Detta bekräftar Monika genom täta minimala responser 
och genom att dessutom orientera sig mot den olämpliga normen ”fullstän-
dighetsmani” (jfr avsnitt 5.2.6). Efter detta avrundas diskussionen genom 
några bekräftande turer. 

Detta utdrag visar inte bara att hur deltagarna tydligt samarbetar för att 
lösa problem, utan också att de utgår från samma övergripande tanke om 
mottagaranpassning och anpassning av texten för dess syfte – det viktiga är 
textens funktion och läsarens reaktion. Samtidigt blir deltagarnas skilda rela-
tioner till texten synliga i de missförstånd som uppstår. Monika uppmärk-
sammar från början inte att formuleringen med alternativt är dubbeltydig 
(antagligen för att hon har förkunskaper om vad som är den avsedda tolk-
ningen), medan Stinas tolkning utgår från den faktiska formuleringen snarare 
än den avsedda betydelsen (jfr även diskussionen av utdrag 12 på s. 44). 
Men samtalet som arena gör att missförstånden kan redas ut. Sammanfatt-
ningsvis är diskussionen ett bra exempel på vad som händer i textsamtalet 
och visar att det kännetecknas av samarbete och målorientering. 

Vidare exemplifierar utdraget hur deltagarna pratar om formuleringar i 
texten: De använder allmänspråkliga termer snarare än språkvetenskaplig 
terminologi och de ger sig inte heller in på någon beskrivning som förut-
sätter en textlingvistisk eller grammatisk analys. I stället undersöker de pro-
blemet i en formulering genom att läsa upp eller citera formuleringar och ord 
och göra parafraser på dem (exempelvis Stinas att de+e två att antingen 
ungefär […]). Detta är ganska typiskt, och deltagarna genomför samtalet i 
stort sett helt utan språkvetenskaplig terminologi. De enda undantagen är att 
Stina i ett sammanhang talar om tempus och i ett annat om metatext. Det 
sistnämnda förklaras (se rad 5 i utdrag 30 på s. 72). I övrigt talar Stina alltid 
om språkliga normer i allmänspråkliga ordalag. 
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6.4 De föreslagna ändringarna i texten 
Exemplet som analyserades i tabell 1 (s. 62) gav en första överblick över av 
vad som händer i texten vid granskningen. Här följer en mer systematisk 
genomgång av hur granskningen påverkar texten och vilka normer som kan 
ligga bakom dem. Genomgången har som syfte att visa på spännvidden i 
ändringar, snarare än att slå fast vad som rent kvantitativt är vanligast. 
Exempelvis finns det (som nämndes i 6.1) många s.k. nakna substantiv i 
texten, och detta föranleder många enskilda ändringar – men hade texten 
innehållit få eller inga nakna substantiv, hade detta förstås blivit en kvantita-
tivt sett mycket marginell ändringskategori.32F

33 Intressantare är egentligen vad 
som över huvud taget betraktas som viktigt för texten. T.ex. kommer jag att 
uppmärksamma att granskaren i sin respons tar upp pedagogiseringsgrepp 
till diskussion – detta trots att kommentaren bara har indirekt effekt på 
texten. 

I den tidigare fallstudien användes följande typologi för att kategorisera 
(normer bakom) gjorda ändringar i granskningen:  

 
• sakfel och logiska fel 
• register- och genremässig lämplighet, inklusive stil 
• språkriktighet, idiomatik och konsekvens i normval 
• ”klarspråk” och begriplighet 
• personlig preferens. 

Dessa skisserades då fritt efter Nordman (2009), som använde en liknande 
typologi i sin undersökning av produktionen av svenskspråkig lagtext i Fin-
land. Typologin är dock inte tillräcklig för att fånga de ändringar som blir 
synliga här, och kommer därför inte att användas för att strukturera resultat-
redovisningen. Men de olika iakttagelser och generaliseringar som typologin 
gav möjlighet att göra kommer att beröras i diskussionen där resultaten av 
föreliggande studie jämförs med dem i den tidigare studien. 

I förra fallstudien redovisades vidare en del kvantitativa data om hur 
granskningen påverkade syntaktiska förhållanden i den granskade texten, 
vilket var relevant eftersom granskarna uppenbarligen arbetade mycket med 
just sådana ändringar. Eftersom mycket få jämförbara ändringar görs i den 
aktuella texten kommer inte några motsvarande data att redovisas. I stället 
kommer redovisningen att göras rent kvalitativt, om än med vissa uppgifter 
om ifall det som diskuteras är ett återkommande fenomen eller ett enstaka 
exempel.  

Redovisningen kommer att börja med sådana ändringar som grundar sig 
helt eller delvis i textens ”innehållsliga” sida: hur innehållet ser ut och pre-

                                 
33 Som jämförelse kan nämnas att nakna substantiv inte var någon ändringstyp som aktuali-
serades i förra fallstudien, trots att det ingick i granskarnas mandat och dessutom lyftes fram i 
deras riktlinjer (se Nord 2011a:100). Detta är dock inte nödvändigtvis någon indikation på 
skilda normer – att granskarna där inte arbetade med detta förklaras av att fenomenet helt 
enkelt knappast alls förekom i de ursprungstexter som de arbetade med. 
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senteras. Därefter går jag över till ändringar grundade i mer utpräglat språk-
liga överväganden.  

6.4.1 Pedagogiserande grepp – liknelser och berättande 
Jag kommer att börja med att diskutera ett par områden som inte brukar 
lyftas fram i traditionellt klarspråksarbete, men däremot ofta berörs inom 
arbete med att popularisera (och pedagogiserande) texter, t.ex. vid populär-
presentationer av forskningsresultat. 

Ett område som Stina återknyter till i sin inledande generella respons 
handlar om hur texten fungerar i relation till en läsare som ska förstå och 
använda texten. Särskilt återknyter hon till en konkretiserande jämförelse 
med cykling som förekom i texten redan i augusti men sedan har utvecklats, 
och hon beskriver den som ännu bättre eftersom den har blivit ännu mer 
renodlad å tydlig. Hon fortsätter med att lyfta fram som just detta som en av 
textens förtjänster och motiverar det (utdrag 28). 

r g 28. ”liknelser” [00:03:51] 
1. S: eh men du använder dej även av liknelser vid

några andra till[fällen 
2. M: [mhm 
3. S: å dom är väldigt effektiva tycker ja
4. M: ja
5. S: för att just få re att bli (.) enkelt kon[kret
6. M: [mhm 
7. S: för läsaren och ja tänker också att i bästa

fall så e de till å me så att när man tänker 
”risk” (.)  

8. M: mhm
9. S: (.) ”riskhantering” ”riskanalys” (.)
10. M: hmh
11. S: riskanalys va e de ja just de här cykla
12. M: hmh
13. S: så att man (.) man förknippar re
14. M: mhm
15. S: å då liksom har man en (.) en eh sån liksom

tyd- konkret bild å [förknippa re me 
16. M: [mhm 
17. S: de är ju väldigt bra

Här motiverar Stina sin positiva värdering av liknelser ur ett läsarperspektiv 
och konkretiserar med hur cykelliknelsen kan fungera som konkret hjälp för 
en läsare att förstå och minnas (rad 13 och 15). Det är intressant att Stina 
uppmärksammar detta grepp för att arbeta med liknelser för att pedagogisera 
eller popularisera. Förklarande jämförelser och liknande grepp hör nämligen 
inte till det som brukar beröras inom rekommendationer om klarspråk (jfr 
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Nord 2011a), men däremot har det likheter med hur man arbetar med att 
popularisera t.ex. forskning (Eriksson & Svensson 1986, Ögren 2002). 

Ett annat populariserande grepp är berättande (se Männikkö 2005) och 
exemplifiering. Att detta ses som ett positivt drag i texten syns av att Stina 
lyfter fram dessa drag i en positiv värdering av ett av de kapitel som disku-
teras i textsamtalet (utdrag 29). 

r g 29. ”de+e liksom en berättelse” [00:16:09] 
1. S: och hela re här de hela de avsnittet som liksom

[beskriver hur [va som har hänt 
2. M: [mhm [mm 
3. S: internationellt [å så också ren här rutan
4. M: [mm 
5. S: där man får [veta va som har hänt inom EU
6. M: [mm 
7. S: (1) e (1) e trevlit skrivet alltså de+e inte

alls sådär torrt (.) [å å bara fakta utan 
8. M: [nää 
9. S: man får [de+e liksom en berättelse man får
10. M: [mm 
11. S: läsa eh och man får rom här exemplen som många

kommer å känna igen sej i de e bra […] 

Det berättande ställs mot ”torrt” och ”bara fakta”, och exemplen värderas 
positivt eftersom många kan ”känna igen sej”. Dessa värderingar speglar 
normer och ideal som är typiska för arbete med populärvetenskap och 
liknande, men hör återigen inte till dem som brukar beröras inom klarspråks-
arbetet (jfr genomgången i Nord 2011a). 

6.4.2 Översiktlighet, förutsatt läsordning och disposition 
Frågan om hur textens innehåll kan pedagogiseras och populariseras har 
också vissa beröringspunkter med frågor om hur texten kan göras överskåd-
lig och anpassad för att läsas på olika sätt, men samtidigt ha en ändamåls-
enlig och logisk disposition.33F

34 Redan i granskningsomgången i augusti 
berörs t.ex. metatext, vilket i återkopplingsdokumentet beskrivs så här: 

De flesta avsnitten inleds med metatext, dvs. information om vad det 
kommande avsnittet eller kapitlet innehåller. Detta är utmärkt, eftersom det 
ger läsaren en överblick över texten! 

Metatext berörs också i samtalet som en av förtjänsterna i texten i den 
generella responsen i textsamtalet. Här ska jag visa ett lite längre utdrag ur 
denna episod (utdrag 30), eftersom Stina här samlat berör flera olika 
aspekter på texten som bidrar just till att göra texten översiktlig och anpassa 

34 Monika använder vid ett tillfälle ordet logiskt för att tala om ordningen mellan kapitlen. 
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den till olika sätt att läsa. (Utdraget följer efter en kort paus direkt på 
resonemanget om liknelser, som återgavs i utdrag 28 på s. 70.) 

utdrag 30. ”röd tråd” – ”metatext” – ”upprepningar” [00:04:21] 
1. S: eh sen så tycker ja att (.) om du minns (.) så

re här med strukturen (.) eh har vi ju 
resonerat [om förut 

2. M: [mhm 
3. S: å ja tycker nu att de finns ju en tydlig röd

tråd (.) [genom hela texten 
4. M: [mhm 
5. S: och den förstärks både av ren här inledande

metatexten [kallar ja de för här asså (.) 
6. M: [mhm 
7. S: eh som berättar när ru berättar hur dom olika

kapitlen [innehåller 
8. M: [hmh 
9. S: de va ju med (.) även i
10. M: mhm
11. (.) 
12. S: tidigare
13. (1) 
14. S: eh å sen så dom här upprepningarna (.) ja vet

att du när vi [talades vid förut 
15. M: [mhm 
16. S: så sa du att (.) de kanske behövdes strykas

[upprepningar så 
17. M: [mhm
18. S: fast på många ställen (.) när de kommer i ett

nytt k- helt nytt [kapitel 
19. M: [mhm 
20. S: så e re bra att en upprepning kommer tycker ja
21. M: jaa
22. S: för att eh då påminns man
23. M: mhm
24. S: om man nu har läst
25. M: mhm
26. S: från början (.) dels kan de ju va så att man

faktiskt går in i ett kapitel 
27. (.) 
28. M: absolut
29. S: rakt av å då e de ju väldigt viktigt [att
30. M: [mm 
31. S: man får den in[formationen (.) där [för att
32. M: [mm [jaa 
33. S: man kanske inte har läst [inledningen eller
34. M: [mm 
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35. S: så vidare (.) men även om man har gjort de så
är de bra att vi- att dom (.) att viktiga 
poänger upprepas [tror ja 

36. M: [jaa 
37. (.) 
38. S: eh de också nåt som ger texten [en röd tråd
39. M: [mm 

Värt att notera här är de normer som artikuleras genom värderingarna: ”röd 
tråd genom hela texten” är eftersträvansvärt (rad 3), metatext kan användas 
(rad 5), upprepningar kan vara positiva om de gör att läsaren kan hoppa in i 
ett kapitel (rad 26 och framåt) och som repetition av ”viktiga poänger” (rad 
35). Således ska texten anpassas så att den fungerar för både linjär och icke-
linjär läsning, och den bör göras överskådlig. Vid ett annat tillfälle i samtalet 
nämner Monika i förbigående att hon ska göra ett tillägg i ett av kapitlen om 
att boken ska kunna användas ”som en uppslagsbok”, och detta värderas 
starkt positivt av Stina (utdrag 31). 

tdrag 31. ”kan använda boken som en uppslagsbok” [00:13:17] 
1. M: [eh de va bara till mej själv för jag ska
2. S: [jaa
3. M: skriva de där att man kan använda boken som en

uppslagsbok 
4. S: de tycker jag är ett jättebra tillägg
5. (.) 
6. M: mm

Emellertid ska texten alltså också kunna läsas mer linjärt, vilket syns av dis-
kussionen om en eventuell dispositionsändring. (Det är annars framför allt i 
första steget av granskningen som dispositionen blir föremål för diskussion.) 
Den dispositionsändring som Stina i samtalet föreslår handlar om att ett bak-
grundskapitel ska flyttas till början av texten. Detta leder till en ganska lång 
diskussion (som till sist leder till att Monika låter sig övertygas), och diskus-
sionen berör framför allt om i vilken ordning en läsare ”behöver” informa-
tionen och hur olika typer av information kompletterar varandra i en linjär 
läsning. Bl.a. konstaterar Stina att den föreslagna dispositionsändringen gör 
att man me gott samvete kan låta ett annat kapitel vara väldigt tekniskt å kort 
för då har man fått de lite fylligare (.) beskrivning innan de. 

Allt detta pekar på att normerna i arbetet stämmer mycket bra överens 
med rekommendationer om ”överskådlighet” som brukar lyftas fram i rikt-
linjer för klarspråk, åtminstone i mer utförliga dokument som Klarspråks-
testet. Här nämns ofta att texters huvudbudskap ska lyftas fram och att över-
skådlighet är något önskvärt i längre texter (Nord 2011a:51 f.), något som 
kan uppnås genom arbete med metatext som beskriver hur texten är upplagd. 

Även arbete med rubriker, punktlistor och liknande rekommenderas i rikt-
linjerna som grepp för att skapa översiktlighet (Nord 2011a:51 f.), och också 
sådana aspekter aktualiseras i granskningen. Rubriksättningen i texten berör-
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des särskilt i första steget i arbetet, och ett råd här var: ”rubriker kan tydlig-
are ange olika delar i texten”, vilket visar att rubriksättningen i arbetet ses 
som viktig för att skapa överskådlighet. I arbetet med granskningen i andra 
steget har Stina vidare på flera ställen föreslagit omskrivning som använder 
sig av punktlistor. Detta kommenteras även i samtalet och här argumenterar 
Stina för att punktlistor gör att det blir mer ”översiktligt” i texten.34F

35

6.4.3. Disposition och informationsstruktur på styckenivå 
Detta för över på de ändringar som görs på styckenivå, och som också i 
många fall kan förklaras utifrån en liknande strävan efter tydlighet. Här 
handlar det konkret om att förtydliga informationsflödet och resonemangen i 
texten på stycke- och avsnittsnivå och tydliggöra disposition och resone-
mangets upplägg. Dessa ändringar är ofta språkligt och innehållsligt ganska 
komplexa och innebär relativt sett stora ingrepp i texten. Det kan röra sig om 
strykningar av delar av meningar eller omformuleringar, men det kan också 
ta sig uttryck i andra ändringar som förtydligar strukturen i resonemangen. 
Jag kommer här att visa ett antal olika exempel på olika typer av ändringar 
som påverkar (och förtydligar) informationsstrukturen i texten på stycke-
nivå. Denna typ av ändringar är uppenbarligen komplicerad att göra och de 
flesta punkter som tas upp i textsamtalet är föranledda av den här typen av 
ändringar. Inte sällan leder diskussionen till att deltagarna gemensamt kon-
struerar en ny formulering på ett sätt som påminner mycket om hur det gick 
till i diskussionen som återgavs i utdrag 27 (s. 66). 

Denna typ av ändringar har vissa paralleller i klarspråksrekommenda-
tioner som bl.a. säger att det lämpligt med om ”en tankegång per stycke” och 
att det kan vara lämpligt att använda sammanfattande nyckelmeningar, s.k. 
kärnmeningar, i stycken (se Nord 2011a:51), liksom rekommendationer om 
att lyfta fram huvudbudskapet. Men detta område har knappast uppmärk-
sammats särskilt i klarspråksarbetet (i alla fall inte att döma av de riktlinjer 
som finns – se Nord 2011a) – kanske för att det är svårt att formulera rekom-
mendationer om hur resonemang och stycken ska byggas som kan gälla för 
många olika textsorter. 

Ett exempel som visar hur ändringar påverkar en lite större enhet utgår 
från följande stycke: 

(3) Ur ett internt styrnings- och kontrollperspektiv finns både fördelar 
och nackdelar med en organisation/funktion som vi beskriver ovan. 
Den skulle kunna tydliggöra ansvaret och rollerna för arbetet och 
öka möjligheterna till att sammanställa en helhetsbild över risker 
och att etablera samordnade processer för att på så sätt ge ett bättre 
stöd till verksamheten. Nackdelar med en separat funktion är bland 
annat att det initialt kan bli ett nytt gränssnitt i organisationen som 
kan upplevas som negativt. 

35 Av sammanhanget framgår att ”översiktligt” ska förstås som synonymt för ”överskådligt”. 
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Efter granskningen har stycket fått följande utseende:35F

36

(4) Ur ett internt styrnings- och kontrollperspektiv finns både fördelar 
och nackdelar med en organisation/funktion som vi beskriver ovan. 
Fördelarna är att den dels skulle tydliggöra ansvaret och rollerna för 
arbetet, dels ge en helhetsbild av riskerna. Dessutom skulle den 
kunna samordna olika processer för att effektivisera verksamheten. 
Nackdelarna är att det initialt kan upplevas som negativt att 
organisationen förändras. 

I den första meningen introduceras de två aspekterna fördelar och nackdelar. 
Denna mening fungerar redan i ursprungsversionen som en kärnmening och 
ändras inte, men längre fram i stycket görs flera ändringar, inte minst tillägg, 
som har den effekten att de klargör de två leden. Ändringarna tydliggör att 
de båda aspekterna behandlas i tur och ordning genom att var sin mening 
kommer att inledas med ”Fördelarna […]” respektive ”Nackdelarna […]”. 
Även inom redogörelsen för fördelarna tydliggörs de två delaspekterna 
genom en markering med ”dels”–”dels”. Ändringarna bidrar således till att 
tydliggöra att stycket har en tematisk disposition.36F

37 Ändringar som på detta 
sätt tydliggör textens ”röda tråd” och lyfter fram huvudbudskapet tydligare 
är inte ovanliga. 

Även strykningar av information som inte passar in kan göras för att göra 
texten mer välstrukturerad. Detta gäller exempelvis ändringarna i ett avsnitt 
där två s.k. ramverk presenteras.37F

38 Dessa ramverk har, framgår det av texten, 
ett gemensamt ursprung, men deras framväxt presenteras sedan i tur och ord-
ning i stycket. Avsnittet avslutas i ursprungsversionen med följande mening: 

(5) Det finns dock ett samband mellan de båda ramverken – en god 
intern styrning och kontroll är en viktig grund för att utveckla en 
övergripande riskhantering. 

I granskningen stryks denna mening helt. I textsamtalet förhör sig Monika 
om varför strykningen har gjorts, och detta leder till en relativt lång (ca 4 
minuter) diskussion om innehållsliga frågor i texten i avsnittet och hur man 
ska förstå meningens relation till det som har sagts tidigare. I diskussionen, 
där Stina ger en ganska explicit förklaring till hur hon resonerar, identifierar 
Stina tre problem med meningen som, i min sammanfattning, är de följande: 

• att första ledet i den strukna meningen beskriver ett samband mellan de
två ramverken (”Det finns dock ett samband mellan de båda ram-

36 Ändringen kommenteras bara i förbigående i textsamtalet av Monika som ett ställe där hon 
inte ”har” någonting (dvs. inte har något att ta upp). 
37 Dessutom görs i stycket flera andra ändringar, som inte i första hand är kopplade till infor-
mationsstrukturen i avsnittet, utan innebär strykningar som minskar informationsmängden 
och samtidigt åstadkommer en enklare språklig form. Dessa återkommer jag till i avsnitt 
6.4.8. 
38 Även ändringen som diskuterades i avsnitt 6.3.3 ovan (se tabell 1 på s. 62, mening 10, 
ändring e och utdrag 27 på s. 66) kan förklaras med att information som inte passar in stryks.  
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verken”), något som enligt Stina redan har framgått i texten och därför 
inte behöver sägas igen 

• att den adversativa konnektiven dock (”Det finns dock ett samband
[…]”) på ett missvisande sätt antyder att det finns en motsättning mellan 
leden, vilket Stina kommentar så här: alltså de här ”dock” tycker ja var 
så här de var nästan såhär ungefär som att man red- hade sagt att dom 
inte fanns de eller att dom var så olika för de har man ju egentligen sagt 

• att även den andra delen av meningen upprepar information som redan
har framgått av texten i stort (”en god intern styrning och kontroll är en 
viktig grund för att utveckla en övergripande riskhantering”). 

Det övergripande problemet är alltså att meningen inte har någon tydlig 
funktion i stycket eftersom den varken sammanfattar det eller utgör någon 
slutsats av det och därför snarare kan förbrylla en läsare, som kan få känslan 
av att ha missat något. Just det sistnämnda antyds i det som blir Stinas 
sammanfattande argument: ja tror att […] tänkte så här att de här till- de 
här tillägget förvirrar mej mer än än. Resultatet av utredningen blir beslutet 
att strykningen ska kvarstå. En viktig del i att producera en tydlig text är 
således att den inte ska ge för mycket information heller.38F

39

Denna typ av ändringar görs inte i den tidigare fallstudien (Nord 2011a), 
där den här typen av strykningar sannolikt ses som ändringar som påverkar 
informationsinnehållet, och därför utgår något som granskaren inte förväntas 
göra. 

6.4.4 Explicithet 
Besläktade med dessa ändringar är sådana ändringar som bidrar till att göra 
texten mer explicit. Det handlar om att informationsinnehållet i texten för-
tydligas genom mindre tillägg som explicitgör mer eller mindre tydligt 
underförstådd information. Exempel på mindre tillägg som explicitgör finns 
i styckena som beskrevs i tabell 1 (s. 62): i mening 5, ändring c: ”en gemen-
sam plattform i arbetet med” → ”en gemensam plattform i sitt arbete med”, 
vilket förtydligar att det handlar om en enskild myndighets arbete – inte t.ex. 
hela statsförvaltningens arbete. 

Mer omfattande explicitgörande kan exemplifieras med de ändringar som 
föranleds av följande formulering: 

(6) För att inte processen ska avstanna krävs dock en konstruktiv dialog 
mellan kontrollansvarig och systemansvarig om den ekonomiska 
nyttan av fortsatt arbete samt att förståelsen och medvetenheten om 
risker ökar, liksom den enskildes förmåga att kunna hantera 
riskerna. 

39 Detta exempel på diskussion i textsamtalet visar återigen tydligt att funktionaliteten i 
textens resonemang är en viktig utgångspunkt för båda deltagarna. Det går också att knyta den 
(oönskade) normen ”fullständighetsmani” som Monika nämner till detta (se rad 28 i utdrag 16 
på s. 48 och rad 50 i utdrag 27 på s. 66): denna ”fullständighetsmani” gör att alltför mycket 
och kanske onödig information riskerar att tas in och belasta texten. 



FUMS Rapport nr 234  |  77 

I omskrivningen delas denna långa mening på två meningar och den andra 
av dessa (baserad på ursprungsversionens ”samt att förståelsen […]”) tas upp 
till en kortare diskussion i textsamtalet. Diskussionen utmynnar i följande 
(av Stina och Monika gemensamt formulerade) omskrivning: 

(7) Dessutom är det avgörande att riskmedvetenheten ökar inom 
organisationen, och att de enskilda medarbetarnas blir bättre på att 
hantera risker. 

Det som har hänt här är att information har tillförts, som gör den avsedda 
betydelsen tydligare: det har explicitgjorts att det är riskmedvetenheten inom 
organisationen som avses, och att de enskilda som omnämns är med-
arbetare, vilket (av samtalet att döma) hela tiden varit den information som 
Monika har avsett att ge (men som Stina menar tidigare inte gick att utläsa ur 
formuleringen). I samtalet diskuterar Stina och Monika visserligen inte i 
termer av ”explicithet” och liknande (i stället beskrivs problemet av Monika 
som att det låter ganska tungt), men Monika orienterar sig i samtalet tydligt 
mot vad hon vill att läsaren ska uppfatta genom att parafrasera den befintliga 
formuleringen i mer explicita ordalag för att förklara vad hon ”vill säga”. 
Det är dock Stina som bidrar med de konkreta tilläggsförslagen ”i organisa-
tionen” och ”medarbetarna” 

Denna typ av expliciterande tillägg har klara paralleller i den tidigare fall-
studien, där granskarna arbetade med att förstärka koherens och textbindning 
(se Nord 2011a:132 ff.). En skillnad är dock att granskarna där var tvungna 
att antingen härleda informationen ur texten eller skriva en kommentar i 
texten om att t.ex. syftningar var oklara. I den föreliggande fallstudien finns 
alltså möjligheten för granskaren och skribenten att tillsammans formulera 
en ny version. 

”Explicithet” som fenomen tas inte upp med denna term i de vanliga 
sammanställningarna av klarspråksrekommmendationer, som dock före-
språkar bl.a. tydlighet i syftningar (se Nord 2011a:52). 

6.4.5 Minskad nominalitet 
Vissa typer av expliciteringar hänger samman med en strävan att göra texten 
något mindre nominal och kanske även närma den ett vardagligt språkbruk 
(utan att tumma på dess kvaliteter som facktext). I likhet med många fack-
texter finns det i den här texten en stark tendens till nominalitet, dvs. att de 
betydelsebärande leden är substantiv i högre grad än i vardagsspråket.39F

40 Ett 
exempel på detta finns i ändringen som visades i exempel (6) och (7) ovan: 
här ersätts substantivet ”förmåga” med en konstruktion med verb, ”blir 
bättre på”. Ytterligare ett exempel är (8): 

40 Detta är typiskt drag för diskursiva texter, där nominaliseringar och liknande grammatiska 
resurser har en viktig roll för att kunna hantera samband och bygga upp kunskap inom texten 
(se t.ex. Nord 2011a:39 ff. om s.k. grammatiska metaforer). Vanligt är dock också att en för-
kärlek för nominala uttryckssätt blir till ett stildrag i många fackspråkliga diskurser. Det är 
framför allt denna sakligt inte nödvändiga nominalitet som granskningen här motverkar. 
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(8) Vidare bör ansvar och roller tydliggöras för hantering av riskerna 
och uppföljningen av dessa. 
   ↓ 
Vidare bör det göras tydligt vilka som ska ansvara för att hantera 
riskerna och uppföljningen av dessa. 

Ändringen innebär att nominala uttryckssätt skrivs om (”ansvar” → ”vilka 
som ska ansvara”; ”hantering av riskerna” → ”hantera riskerna”). (Den inne-
bär samtidigt också att viss information försvinner: omnämnandet av roller 
stryks.) 

Just den typen av ändringar – som gör texten något mindre nominal och 
närmar den till ett mer vardagsnära språk – finns det ganska många exempel 
på, även om texten även efter granskningen är mycket nominal. 

En strävan att motverka tendenser till nominalitet – ibland betecknat som 
”substantivsjuka” – är vanligt återkommande i samlingar av klarspråks-
rekommendationer (se Nord 2011a:57 f.). I den tidigare fallstudien gjordes 
inget systematiskt arbete med att eliminera nominalitet. 

6.4.6 Dialogiskhet (mottagartilltal och avsändaromtal) 
Arbetet för minskad nominalitet leder ibland till att tidigare underförstådda 
referenter explicitgörs, som i exempel (9). 

(9) Vi börjar med att ställa frågan: Vilka faktorer är avgörande för 
måluppfyllelsen av verksamheten? 
   ↓  
Vi börjar med att ställa frågan: Vilka faktorer är avgörande för om 
ni kan uppnå målen för er verksamhet? 

Här omformuleras en nominal konstruktion (”måluppfyllelsen”) till en mer 
verbal (”om ni kan uppnå”) och samtidigt medför det att subjektet måste 
sättas ut: ett ni tillförs. Men sådant direkt tilltal tillförs även i andra samman-
hang, och det är del av en strävan att göra texten mer dialogisk. I exempel 
(10) består ändringen helt enkelt av att man byts mot ni. 

(10) Myndighetsledningens styrning bör präglas av en helhetssyn, där 
man försöker förstå […] 
   ↓ 
Myndighetsledningens styrning bör präglas av en helhetssyn, där ni 
försöker förstå […] 

Även avsändaromtal kan tillföras. Detta är i andra steget av arbetet redan 
genomarbetat i de delar som har Monika som författare,40F

41 men i de delar 
som kommer från andra myndigheter är det inte lika konsekvent infört. 
Exempel (11) är hämtat från denna del av texten.  

(11) Vidare ses riskerna över, till exempel om risker kvarstår att man inte 
når delmålen eller att nya risker uppkommit. 

41 Jämför responsen om tilltal som ges i första steget av granskningen (se avsnitt 6.2). 
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   ↓ 
Vidare ser vi över riskerna. Till exempel tittar vi på om det 
fortfarande finns risk att vi inte når delmålen eller om nya risker 
uppkommit. 

Här byts det passiva ”ses över” (med det underförstådda subjektet vi) ut mot 
dess aktiva motsvarighet med ett utsatt subjekt, vi. 

Arbetet med att föra in läsartilltal och avsändaromtal har ett starkt stöd i 
de flesta sammanställning av klarspråksrekommendationer (Nord 2011a:58 
f. och 66, not 48). Motsvarande ändringar gjordes däremot inte i gransk-
ningen i den tidigare fallstudien (Nord 2011a:164). 

6.4.7 Färre myndighetsspråkliga drag 
Nominalt och passivt språk brukar uppfattas som typiskt för myndighets-
språket, men det finns också en del andra specifika språkliga drag och val 
som uppfattas som typiskt myndighetsspråkliga – och därför olämpliga, 
eftersom en strävan är att närma myndighetsspråket till vardagsspråket. 

Texten som granskas karakteriseras i sin ursprungsversion av några av 
dem: här finns relativt gott om sådana prepositioner som ibland kallas ”långa 
prepositioner”: angående, vad avser etc. Dessa ändras genomgående i 
granskningen. I tabell 1 på s. 62 (mening 2, ändring c) ändras t.ex. med avse-
ende på till med. Ett annat exempel är ett byte av vad avser till av i ”tidiga 
korrigeringar vad avser resurser, ansvar, prioriteringar och finansiering”. 
Detta följer alltså den rekommendation som ges i klarspråksråden (jfr Nord 
2011a:60 f.). I den tidigare fallstudien gjordes motsvarande ändring ibland, 
men inte systematiskt. 

Ett annat myndighetsspråkligt drag som ofta åtgärdas är s.k. nakna sub-
stantiv – substantiv med generisk eller abstrakt referens som saknar artikel, 
t.ex. i följande formulering: ”kontinuerlig bevakning och uppföljning” →
”den kontinuerliga bevakningen och uppföljningen”. Flera sådana ändringar 
gjordes också i styckena som återgavs i tabell 1 (s. 62), exempelvis i mening 
5, ändring b: ”ge revisorer och myndighetsledning” → ”ge revisorerna och 
myndighetsledningarna”. 

Nakna substantiv är ett stildrag som ofta uppfattas som typiskt för juri-
diskt språk och myndighetsspråk, och är som sådant stigmatiserat i klar-
språksarbete.41F

42 (Detta var inget framträdande drag i texterna som granskades 
i förra fallstudien, och aktualiserades därför inte i granskningen där.) 

6.4.8 Minskad ”ordrikedom” 
Hittills har jag diskuterat dels ändringar som på olika sätt påverkar hur inne-
hållet presenteras, dels ändringar som syftar till att föra språkbruket något 
närmare det vardagliga språkbruket. En annan typ av ändringar som görs är 
kopplade till ett visst karakteristiskt drag för just den här texten, vilket Stina 

42 I analysen av riktlinjerna i Nord 2011a (kap. 4) förbisågs detta, men det berörs i Myndig-
heternas skrivregler (2009:25). 
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beskriver som att det blir ”ordrikt”. Stina beskriver detta i den del av 
text-samtalet där hon ger generell respons på texten (utdrag 32). 

tdrag 32. Stinas ”övergripande tankar”: ”ordrikt” [00:06:02] 

1. S: eh och ibland så blir de ordrikt
2. M: ja
3. S: fler fler ord än va som behövs
4. M: ja
5. S: för å för å ge en viss (.)
6. M: mm
7. S: (.) eh information [eller göra en viss poäng
8. M: [mm 
9. S: å de vet ja att vi pratade om [sist också
10. M: [mm 
11. S: ehm asså
12. (2) 
13. S: de kan va dåligt å va för koncis ock[så
14. M: [ja 
15. S: för då blir re ju liksom kan de ju [bli
16. M: [.hh 
17. S: abstrakt å [svårt å ta till sej så att de
18. M: [mm 
19. S: behöver inte va men ibland s- å de tror ja kan

kan ligga bakom vissa strykning som ja har 
gjort [alltså att ja upplevt att (.) nu 

20. M: [jaa 
21. S: blir de så ordrikt att (2) jag nästan tappar

bort mej [som läsare liksom å 
22. M: [ja 
23. S: då kanske de e bättre att de blir lite mindre

information i [den här meningen 
24. M: [ja 
25. M: men de men de e ja helt (1) me på
26. S: aa
27. M: mm

Fenomenet ”ordrikedom” ställs här i motsats till koncishet, men Stina kom-
menterar också (rad 23) att en minskning av ”ordrikedomen” kan leda till att 
information försvinner. ”Ordrikedom” är inte någon särskilt specifik etikett, 
men en strävan att reducera ”ordrikedom” och att göra att textens innehåll 
presenteras mer koncist kan förklara ganska många ändringar i texten. Det är 
också en förklaring som Monika orienterar sig mot i den avslutande evalu-
eringen av samtalet, när hon säger sen e re ju de här att man att (.) använder 
för mycke ord å sånt här (se rad 7 i utdrag 1 på s. 27). 

Utmärkande för dessa ändringar är att de innebär strykningar eller för-
kortande omskrivningar som inte primärt är betingade av någon strävan att 
förtydliga (till skillnad från de ändringar som togs upp i avsnitt 6.4.3 ovan). I 
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stycket som återgavs i exempel (3)–(4) ovan görs flera sådana ändringar som 
innebär omformuleringar: 

(12) öka möjligheterna till att sammanställa en helhetsbild av riskerna 
   ↓ 
ge en helhetsbild av riskerna 

(13) för att på så sätt ge ett bättre stöd till verksamheten 
   ↓  
för att effektivisera verksamheten 

(14) att det initialt kan bli ett nytt gränssnitt i organisationen som kan 
upplevas som negativt 
   ↓ 
att det initialt kan upplevas som negativt att organisationen 
förändras. 

Andra ändringar innebär strykningar, dvs. att ord tas bort utan andra formu-
leringsändringar. I stycket som återgavs i exempel (3)–(4) ovan fanns även 
ett exempel på detta: 

(15) Nackdelar med en separat funktion är bland annat 
   ↓ 
Nackdelarna är 

I styckena som analyserades i tabell 1 (s. 62) finns också flera ändringar som 
bäst förklaras utifrån en strävan att minska ordmängden, både sådana som 
innebär mer kortfattade omformuleringar och sådana som innebär att ord 
stryks: 

(16) [mening 2, ändring a och b:] 
Om vi börjar från början så kan vi säga att grundläggande för 
legitimiteten och förtroendet för den statliga verksamheten är 
   ↓ 
Det är grundläggande för den statliga verksamhetens legitimitet och 
förtroende 

(17) [mening 3, ändring a:] 
En intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt 
   ↓ 
En välfungerande intern styrning och kontroll 

(18) [mening 4, ändring a och b:] 
En av föresatserna med att införa förordningen var att skapa 
förutsättningar för att i ökad grad göra myndigheternas arbete inom 
detta område transparent. 
   ↓ 
En av föresatserna med att införa förordningen var att göra 
myndigheternas arbete inom detta område mer transparent. 

(19) [mening 5, ändring a:] 
En anpassning av ett statligt ramverk för intern styrning och kontroll 
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till internationella normer förutses också 
   ↓ 
Regelverket förutses också 

 
(20) [mening 5, ändring d och e:] 

att förbättra och utveckla statsförvaltningens interna styrning och 
kontroll. 
   ↓ 
att utveckla den interna styrningen och kontrollen. 

Även om denna typ av omformuleringar och strykningar inte påverkar text-
ens innehåll i stort, blir effekten ofta att information som kan ses som redun-
dant eller överflödig tas bort. Information kan tillåtas försvinna om det rör 
sig om information som redan framgår i sammanhanget, t.ex. i exempel (15) 
(”Nackdelar med en separat funktion” → ”Nackdelarna”). Information som 
kan utgå utan att budskap eller poäng i texten äventyras kan också tas bort, 
t.ex. ”Åtgärdsplanen och de tillhörande rapporteringsrutinerna ska fungera 
som ett sätt att säkerställa” → ”Åtgärdsplanen och de tillhörande rapporte-
ringsrutinerna ska säkerställa”).42F

43 Även olika typer av sammanfattande 
omskrivningar påverkar ofta informationen, t.ex. i exempel (19) (”En 
anpassning av ett statligt ramverk för intern styrning och kontroll till interna-
tionella normer förutses också” → ”Regelverket förutses också”). 

Det är svårt att sammanfatta de olika typer av lexikala och syntaktiska 
förändringar som görs inom denna kategori av ändringar. Som övergripande 
princip verkar ”koncishet” och ”minskad ordrikedom” gälla, men principen 
tar sig uttryck i ändringar av många olika språkliga strukturer. 

Det är värt att notera att ändringar enligt denna princip kan medföra för-
ändringar i texten som synbarligen går i motsatt riktningar mot dem som dis-
kuterades i avsnitt 6.4.4 och 6.4.5, där det handlade om justeringar som inne-
bar ökad explicithet och minskad nominalitet. Följande ändring är ett exem-
pel på detta: 

 
(21) att riskanalysen och kontrollåtgärderna är tillräckliga för att kunna 

ligga till grund för bedömningen av den interna styrningen och 
kontrollen.  
   ↓ 
att riskanalysen och kontrollåtgärderna är tillräckliga som underlag 
för bedömning. 

Ändringen ”kunna ligga till grund för” → ”underlag” gör att ett verb för-
svinner, och en ändring som gick i motsatt riktning (”underlag” → ”kunna 
ligga till grund för”) vore inte otänkbar i något annat sammanhang i enlighet 
med vad som diskuterades i avsnitt 6.4.5. I ett annat sammanhang kunde 
hypotetiskt också ett tillägg göras som förtydligar att det rör sig om ”bedöm-
ningen av den interna styrningen och kontrollen” i enligt med principen som 
berördes i avsnitt 6.4.4. Detta betyder dock inte att principerna tillämpas ad 

                                 
43 Denna kategori glider förstås samman med de strykningar av snarast förvirrande informa-
tion som berördes i avsnitt 6.4.3. 
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hoc. I stället tycks prioriteringen av principer bero på sammanhanget inom 
resonemanget i texten. Ändringen i exempel (21) ovan verkar kunna göras 
eftersom den vinst i minskat ordantal som nominaliseringen innebär är en 
övervägande fördel, och eftersom det framgår tydligt av sammanhanget att 
det är bedömningen just av ”den interna styrningen och kontrollen” som 
avses. 

6.4.9 Språkriktighet, idiomatik och konsekvens i normval 
I gengäld görs vissa andra ändringar mer mekaniskt och konsekvent. Det rör 
sig om åtgärder av skriv- och stavfel och inkonsekvenser (”transparant” 
ändras till ”transparent”, ”idag” ändras till ”i dag”, ”policys” ändras till 
”policyer” osv.) och av redigeringsfel, som i följande exempel: 

 
(22) I stället kan ni begränsa risken för att bli påkörda eller att begränsa 

effekten om ni blir det. 
   ↓ 
I stället kan ni begränsa risken för att bli påkörda eller begränsa 
effekten om ni blir det. 

 
(23) förordningen (1995:942) myndigheters riskhantering  

   ↓ 
förordningen (1995:942) om myndigheters riskhantering 

Andra exempel fanns i tabell 1 (s. 62), t.ex. i mening 10, ändring a, där ”sist-
nämna” ändrades till det avsedda ”sistnämnda”. 

I detta avseende liknar granskningen i det aktuella fallet den i den tidigare 
fallstudien. 

6.5 Vad ändras inte? 
Jag har hittills beskrivit vad som uppmärksammas i granskningen, men det 
är förstås också intressant att se på vad som inte berörs. 

Det finns både likheter och skillnader mellan vad som uppmärksammas i 
granskningen och vad som lyfts fram i centrala riktlinjer för klarspråk (jfr 
Nord 2011a). Mycket passar in – men i granskningen av texten prioriteras 
även sådana drag i texten som inte brukar uppmärksammas i riktlinjer för 
klarspråksarbete utan snarare hör hemma inom det som brukar tas som popu-
lärvetenskapliga grepp (t.ex. Eriksson & Svensson 1986, Männikkö 2005). I 
gengäld är det några områden som brukar återkomma inom klarspråks-
rekommendationer som inte aktualiseras i granskningen. Ett sådant område 
är verb i passiv form. Att undvika verb i passiv form är en av de rekommen-
dationer som ofta återkommer i sammanställningar klarspråksråd (se Nord 
2011a:55 ff.), men någon sådan strävan finns uppenbarligen inte i gransk-
ningsarbetet. Det förekommer någon gång att ett verb i passiv form ändras 
till sin aktiva motsvarighet när det underförstådda subjektet är ett vi som kan 
sättas ut (t.ex. ändras i början av texten ”Då avses inte […]” till ”Då avser vi 
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inte […]”), men detta tycks då snarare realisera en strävan efter ökad dialog-
iskhet (se avsnitt 6.4.6). Att passiv form inte ändras har dock en tydlig 
parallell i den tidigare granskningen, där detta inte heller gjordes. En för-
klaring där blev att de passiva verb som förekom helt enkelt hörde till regi-
stret och var ändamålsenliga där eftersom det var irrelevant vem som var 
subjektet (Nord 2011a:158) – och samma förklaring gäller även i det 
aktuella fallet. Att skriva om de passiva verben i t.ex. följande meningar i 
aktiv form skulle vara svårt och inte tillföra något relevant i texten eftersom 
den underförstådda aktören är irrelevant, generisk eller tydligt underförstådd 
i sammanhanget: 

 
(24) Det viktigaste i värderingen är att riskerna bedöms i förhållande till 

varandra och möjliggör en prioritering. 
 

(25) Ur riskanalysen kan ledningen hämta frågeställningar som kan 
ställas till chefer på olika nivåer […] 

I andra avseenden avviker arbetet i fallstudien från vad som gjordes i den 
tidigare fallstudien (Nord 2011a). I 6.1 refererades några av resultaten i den, 
bl.a. att granskningen främst var begränsad till ytspråkliga faktorer på 
meningsnivån och sällan innebar att någon ändring av textens proposi-
tionella innehåll gjordes. Det har framgått att det ser annorlunda ut i den 
aktuella granskningen: ytspråkliga ändringar av typen korrektur görs, men 
granskningen påverkar disposition och struktur även över meningsnivån, och 
dessutom görs påfallande många ändringar som påverkar det propositionella 
innehållet. Emellertid finns det också skäl att peka på ytterligare några 
områden där skillnader finns. 

Ett område som inte har aktualiserats hittills i arbetet med den aktuella 
texten är ändringar av meningsbyggnaden. Detta var en viktig typ av 
ändringar i den tidigare fallstudien, där båda de kapitel som där undersöktes 
innehåll en del meningar som var konstruerade på ett sådant sätt att de blev 
svårtolkade. Meningsbyggnaden i dessa blev ofta justerad så att strukturen 
blev enklare men utan att det propositionella innehållet påverkades (Nord 
2011a:135 ff.). En av de två granskarna justerade även tämligen konsekvent 
s.k. vänstertyngd, dvs. långa inledningar av meningar (Nord 2011a, särskilt 
s. 145 ff.). Till denna typ av ändringar finns få tydliga paralleller i den aktu-
ella granskningen. Detta beror dock inte nödvändigtvis på att meningsbygg-
naden skulle betraktas som ett oväsentligt område – i stället har det att göra 
med ursprungstextens beskaffenhet: den kännetecknas visserligen av en hel 
del många långa meningar, men de så gott som aldrig komplicerat byggda i 
den meningen att det är svårt att se hur meningens delar förhåller sig till 
varandra. 

Ett av de få undantagen till detta är dock intressant att se på. Det finns i 
den del av texten som inte författats av Monika utan av skribenter på andra 
myndigheter: 

 
(26) Att sedan ”vända” framgångsfaktorerna till dess motsats och göra en 

traditionell riskvärdering utifrån sannolikhet och konsekvens 
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tonades ner, eftersom det i den vetenskapligt präglade miljön ofta 
uppfattas som en skenbar och oprecis sanning. 

Här föreslår Stina följande omskrivning (som blir accepterad): 
 

(27) Vi valde att tona ner det faktum att vi sedan skulle ”vända” 
framgångsfaktorerna till dess motsats och göra en traditionell 
riskvärdering utifrån sannolikhet och konsekvens, eftersom det i den 
vetenskapligt präglade miljön ofta uppfattas som en skenbar och 
oprecis sanning. 

Meningen är tung att läsa (och inledningen är felkonstruerad), och Stinas 
omskrivning innebär att meningsbyggnaden blir betydligt mer lättolkad. 
Emellertid är det som Stina gör mer än bara en enkel ”ombyggnad” av 
meningen, vilket var det vanliga i den tidigare fallstudien. I stället förtyd-
ligas meningen på flera sätt: ett vi tillförs och verbet valde tillkommer. 
Resultatet blir en mer radikal omskrivning än vad som var vanligt i den 
tidigare fallstudien. 

Det är också motiverat att fördjupa sig något i frågan om s.k. vänster-
tyngd. Vänstertyngd räknas i allmänhet i antalet ord före matrissatsens finita 
verb,43F

44 och vänstertunga meningar är något som enligt flera klarspråksrikt-
linjer ska undvikas (se Nord 2011a:53 f., jfr även Wengelin 2015). En av 
granskarna i förra fallstudien arbetar också målinriktat mot vänstertyngd. Så 
är det emellertid inte i den aktuella granskningen där t.ex. en mening som 
den följande (med en meningsinledning om 14 ord) får stå oändrad:44F

45 
 

(28) För att ni själva ska kunna bedöma om skriften riktar sig till just er, 
ber vi att få ställa fem frågor [utelämnad fotnot] om intern styrning 
och kontroll utifrån den verksamhet som er myndighet har. 

I andra fall finns synbara ändringar av vänstertyngd – som dock lika gärna 
kan ges andra förklaringar. Ändringen i följande exempel är ett bra exempel 
på detta: 

 
(29) Medvetenhet och vilja hos ledningen och förmåga att kommunicera 

budskapet till medarbetarna samt förståelsen för vikten av intern 
styrning och kontroll ur ett övergripande kvalitetsperspektiv är några 
faktorer som vi särskilt vill trycka på. 
   ↓ 
Medvetenhet och vilja hos ledningen och förmåga att kommunicera 
budskapet till medarbetarna är några faktorer som vi särskilt vill 
trycka på. 

I ursprungsformuleringen finns en mycket lång meningsinledning (25 ord), 
som består av en lång nominalfras (”Medvetenhet […] kvalitetsperspektiv”). 
                                 
44 Eller med den systemisk-funktionella grammatikens termer: före finitet i den (första) fria 
satsen. 
45 Riktlinjerna ger inga besked i absolut ordantal om vad som är ”för långt”, men av exempel 
som ges i de olika riktlinjedokumenten framgår i alla fall att meningsinledningar om 15–20 
ord anses olämpligt långa (se Nord 2011a:53 f.). 
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I granskningen görs en strykning här, som minskar meningsinledningens 
omfång till 12 ord. Emellertid har den motivering som lyfts fram i samtalet 
inte något att göra med ytstrukturen. Ändringen tas upp till diskussion därför 
att Monika inte är nöjd med att omnämnandet av kvalitetsperspektiv har för-
svunnit. Detta leder till att Stina redogör för sitt motiv för ändringen. (Detta 
återgavs i utdrag 16 på s. 48.) Stinas motivering kan sammanfattas som att 
överväganden om kvalitetsperspektiv inte passar in – det ligger utanför 
huvudtemat för resonemanget – och därför bör strykas. Stina säger bl.a. att 
det inte är ”så relevant” för ”det som du vill få fram här”. Således ska denna 
ändring ses som motiverad utifrån informationsstruktur på styckenivå och 
sammanhang i texten i enlighet med den princip som jag redogjorde för i 
avsnitt 6.4.3.45F

46

6.6 Om överordnade mål och normer – några slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man säga att det som Stina gör när hon granskar 
texten stämmer väl in på vad man väntar sig – men också att vissa aspekter 
av det som lyfts fram i listor med rekommendationer för klarspråk inte 
riktigt är relevant, och att några andra aspekter också uppmärksammas. 
Granskaren prioriterar inte att ta bort passiveringar och vänstertyngd, men 
arbetar i gengäld med att pedagogisera och göra resonemangen tydligare och 
i viss mån även med att konkretisera. En slutsats blir att det snarast är en 
överordnad norm, mottagaranpassning och syftesanpassning (dvs. att texten 
ska vara utformad för att stämma överens med hur den ska fungera), som 
slår igenom och påverkar vad som görs. Tanken om mottagaranpassning – 
att myndigheters texter ska utformas på mottagarens villkor – är ett av de 
viktigaste fundamenten för klarspråksarbetet, även om den ibland kan hamna 
i konflikt med vissa riktlinjer där det kan framstå som att vissa råd är 
närmast obligatoriska att följa (jfr Nord 2011a:23 f.).46F

47

Jag kommer här avslutningsvis att redovisa några reflektioner om hur 
tanken om mottagaranpassning (och syftesanpassning) fungerar i arbetet 
genom att återvända till iakttagelser om samtalet. 

46 En alternativ förklaring till att Stina väljer att förklara sin ändring på detta sätt, dvs. utifrån 
en strävan efter tematisk sammanhållenhet (snarare än t.ex. vänstertyngd), kan förstås vara att 
hon väljer en motivering som är enkel att förankra i de normer som är aktuella i Monikas 
skrivkultur (och resultatet blir också att Monika accepterar motiveringen – se utdrag 3 på s. 
30). Motiveringen att vänstertyngd ska undvikas är knappast begriplig för andra än språk-
vårdare, och om Stina skulle välja detta som grund för motiveringen skulle det antagligen 
krävas en ganska utförlig förklaring och kanske även en legitimering utifrån t.ex. vilket forsk-
ningsstöd som kan tänkas finnas. Men att vänstertyngd inte ändras i andra fall pekar ändå på 
att en strävan efter tematisk sammanhållenhet är den mest sannolika underliggande normen 
för denna ändring. 
47 Jfr även Becker Jensen et al. (2014:23 ff.), som förordar en ”funktionel tilgang” i arbetet för 
bättre texter. Med detta menar de att arbetet behöver ta fasta på sådana aspekter som gör 
texter bättre i sitt faktiska sammanhang. De varnar för att okritiskt tillämpa listor med råd 
som, enligt författarna, alltför ofta fått en för stark ställning i danskt klarspråksarbete (jfr även 
Solomon 1996). 
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I förra fallstudien blev vissa normmotsättningar tydliga, framför allt 
genom beställaren inte alltid förstod motiveringen bakom en del ändringar 
(Nord 2011a, kap. 11). Det har framkommit att textsamtalet här fungerar 
som en arena för att reda ut sådana oklarheter: Monika frågar ofta om 
motivet bakom en viss ändring, och upplyser om sakförhållanden och 
normer som kan göra en viss ändring mindre lämplig. (Exempel på detta 
finns bl.a. i utdrag 14 på s. 45.) På så sätt kan man beskriva textsamtalet som 
ett slags mötesplats för de normer som styrt produktionen av texten och de 
normer som granskaren förhåller sig till. Detta löser deltagarna bl.a. genom 
att vara tydliga med sin egen position och att erkänna den andra partens 
expertis med stöd i detta jämka samman sina uppfattningar (se kapitel 5). 
Emellertid blir det också tydligt genom analysen av samtalet att det finns 
stor samstämmighet i arbetet. Viktigast är att båda parterna tycks dela 
samma uppfattning om vad som är det övergripande målet med arbetet: hur 
texten ska fungera i relation till mottagaren och nå sitt syfte. Själva normen 
att texten bör vara mottagaranpassad explicitgörs visserligen aldrig inom 
samtalet, men detta beror sannolikt på att den är en så självklar grund för 
arbetet, och orienteringar mot en strävan att mottagaranpassa återkommer 
många gånger. Exempel på detta är när deltagarna diskuterar texten ur läsar-
perspektiv i utdrag 26 (s. 64), utdrag 27 (s. 66), utdrag 28 (s. 70) och utdrag 
29 (s. 71). 

Det är alltså tydligt i samtalet att denna grundläggande norm delas av 
granskare och skribent. Det är nästan alltid Stina som genom sitt resonemang 
eller sina argument relevantgör normen, men hon gör det på ett sätt som gör 
att den framstår som självklar och självklart delad. T.ex. anför Stina läsaren 
e ju insatt (rad 10 i utdrag 26 på s. 64) på ett sätt som förutsätter att detta är 
ett giltigt och relevant argument. Men även Monika kan, som i utdrag 33 
från senare delen av samtalet, relevantgöra normen. 

r g 33. ”då kanske inte andra förstår heller” [01:31:11] 
1. S: men du förstod de på en gång så de kanske e j- 

bara e ja som tyckte att de va 
2. M: näe men de ja menar om inte du förstår jomen då

kanske inte andra förstår heller så att de+e de 

Stina har inte förstått formuleringen (men föreslår att hon kan vara ett 
undantag), men Monika positionerar henne i stället (rad 2) som ett slags 
ställföreträdare för läsarna. Att hon inte har förstått tar Monika som en indi-
kation på att detta kan gälla andra läsare också. 

Att mottagar- och syftesanpassningen fungerar som en gemensam norm 
framträder därför tydligt. Detta syns även genom att det i diskussionen förs 
resonemang om hur en läsare kan uppfatta texten (se t.ex. utdrag 26 på s. 
64). Det syns också genom att Stina i sina motiveringar i hög grad orienterar 
sig mot avsändarens (Monikas) syfte med texten (se t.ex. utdrag 16 på s. 48, 
rad 11, 13 och 15, inte (.) […] så relevant […] för de som du vill få fram här 
och utdrag 27 på s. 66, rad 46 du vill ju bara nämna att […]), som hon alltså 
markerar som ägt av Monika men som hon ändå tar en del av ansvaret för. 
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Hon talar bl.a. återkommande gånger om vilken information som ska ges 
och vilka poänger som ska göras i texten. Detta tyder på ett fokus på texten 
som kommunikation, och att det viktiga är hur formuleringar fungerar i ett 
kommunikativt perspektiv – liksom att hon vågar närma sig ett ansvar för 
detta. 

Det är kanske detta som gör att det i samtalet verkar gå enkelt att lösa de 
normkonflikter mellan granskare och skribent som uppstår. I kapitel 5 
beskrev jag hur deltagarna på olika sätt positionerar sig och hur de roller 
som återskapas i samtalet fungerar som en resurs för problemlösning och 
hantering av normkonflikter. Men en viktig förutsättning är förstås ändå att 
de båda tycks arbeta för ett gemensamt mål och utgå från den övergripande 
normen om mottagaranpassning och syftesanpassning. De olikheter som 
framträder handlar om olikheter i uppfattning om hur man når dit. Ser man 
på arbetet utifrån verksamhetsteori (Engeström 1999, 2001, Engeström & 
Miettinen 1999; jfr Nord 2011a:30 ff.) kan man beskriva det som att arbetet 
bildar en verksamhet med ett gemensamt mål, men en viss arbetsfördelning 
mellan skribent och granskare. En jämförelse med den tidigare fallstudien är 
då intressant: I den förra fallstudien framstod produktionen av texten och 
granskningen av den som två åtskilda verksamheter med få beröringspunkter 
(Nord 2011a:90), trots att de potentiellt sett också hade kunnat förenas av ett 
gemensamt mål. Detta hände dock inte – och granskarnas arbete med mot-
tagaranpassning höll sig på ett ganska generellt plan. 

Det forum för kommunikation som där stod till buds för granskarna att 
meddela sig med beställarna var skrivna kommentarer i texten, och jag 
noterade att granskarna i dessa visserligen kunde ifrågasätta formuleringar 
utifrån den egna upplevelsen av texten (t.ex. ”Jag förstår inte […]”), men 
aldrig gjorde några hänvisningar till vad de avsedda läsarna kan tänkas förstå 
eller inte förstå (Nord 2011a:128). Detta skedde då trots att just mottagar-
anpassning var en viktig ledstjärna i produktionen av texten på myndigheten 
(Nord 2011a:83 f.) och att det även ingick i granskarens uppdrag att ta hän-
syn till textens syfte och målgrupp. Granskarnas insats i den tidigare fall-
studien föreföll i praktiken däremot snarare inriktad på att förbättra textkva-
liteten på ett allmänt plan. 

I den aktuella fallstudien kan förändringarna i texten bli större också för 
att ramarna för arbetet tillåter granskaren att göra mer. Det är i jämförelse 
med den tidigare fallstudien uppenbart att det inte alls är lika viktigt att und-
vika ändringar som påverkar ”innehållet”. Tvärtom skriver Stina explicit i 
offerten för det andra steget (citerad i avsnitt 3.2 ovan) att granskningen 
omfattar både språk och innehåll, och det är tydligt att många av ändringarna 
också förändrar sakinnehållet något, i vissa fall ganska mycket. Detta blir 
förvisso ett problem – t.ex. inleder ju Monika samtalet med att klargöra att 
hon vill diskutera en del ändringar utifrån om det blir vad hon vill (se utdrag 
8 på s. 38). Men eftersom deltagarna inom samtalet kan lösa de oklarheter 
som finns (oftast genom att Monika till sist accepterar ändringen eller att 
deltagarna tillsammans hittar en tredje formulering) kan problemet hanteras 
konstruktivt. Stina kan sålunda arbeta inte bara med textens yta. 
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7 Språkgranskning med dialog: en diskussion 

Denna forskningsrapport har redovisat en fallstudie där en språkvårdare 
språkgranskar en typ av handledning som är under produktion på en mindre, 
svensk myndighet. Inom arbetet går hon i aktiv dialog med huvudförfattaren 
till texten. 

Undersökningen har motiverats på två sätt:  
 

• den bidrar till skrivforskningen genom att belysa hur fenomen som 
språkgranskning, professionell redigering och textrevidering utförd av 
någon annan än författaren själv fungerar 

• den bidrar till det vi vet om svensk myndighetsspråkvård genom att 
belysa arbetsformer och språkideal inom denna. 

Undersökningen kompletterar en tidigare publicerad fallstudie (Nord 2011a), 
där uppdraget var likartat men förutsättningarna annorlunda. 

Undersökningen har lagts upp utifrån tre frågekomplex: 
 

1. Hur ser granskningsprocessen ut och hur ser arbetsformerna ut? 
2. Hur kommunicerar deltagarna om granskningen och hur hanterar de 

skillnader mellan roller, perspektiv och normer? 
3. Hur förändras själva texten i bearbetningen? Hur förhåller sig dessa för-

ändringar till de normer och språkliga ideal som finns i den centrala 
myndighetsspråkvården i stort? Hur talar deltagarna om själva texten 
och dess funktion i relation till bearbetningen? 

Dessa frågor har i de tidigare kapitlen besvarats, men här kommer resultaten 
att diskuteras ur några olika perspektiv. Först görs en summering och jäm-
förelse med resultaten från den tidigare fallstudien (avsnitt 7.1). Efter detta 
diskuteras övergripande iakttagelser specifikt i relation till de två områden 
som resultaten har relevans för: dels skrivforskningen och forskning om 
språkgranskning inom den (7.2), dels den svenska myndighetsspråkvården 
(7.3). 

7.1 Granskningen och dess resultat 
En av de största skillnaderna mellan denna studie och den tidigare rör hur 
arbetet med granskningen har organiserats. 

Sammanfattningsvis gäller för arbetsorganisationen i det aktuella fallet att 
arbetsorganisationen förefaller ge utrymme för deltagarna att hantera de 
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problem och dilemman som finns inbyggt i arbetet, liksom att etablera en 
gemensam grundförståelse för varandras perspektiv och önskemål. De båda 
textsamtalen har en särskilt viktig plats här, och analysen av det andra text-
samtalet visar hur samtalet möjliggör ett målinriktat och konstruktivt sam-
arbete, men det finns också andra drag i arbetet som pekar mot att arbets-
sättet är ändamålsenligt. Båda deltagarna uttrycker också tillfredsställelse 
med det. 

I den tidigare fallstudien (Nord 2011a:185) föreslog jag att fyra skalor 
kan användas för att beskriva språkvårdsinsatser av typen språkgranskning.47F

48 
Jag kommer här att använda dessa för att jämföra de båda fallen med var-
andra. Skalorna är:  

 
• reaktiv–proaktiv 
• regelorienterad–målorienterad 
• åtskild–integrerad 
• monologisk–dialogisk.  

Jag använder alltså dessa som redskap för att deskriptivt ringa in några 
egenskaper i upplägget av en språkgranskningsinsats (men kanske med rele-
vans även generellt för att beskriva och förstå andra typer av språkvårdande 
och språkutvecklande interventioner48F

49). Jag vill dock inte hävda att de ska 
ses som skalor som beskriver framgångsfaktorer, även om det kan finnas ett 
samband med olika framgångsfaktorer för lärande i arbetslivet som tidigare 
har pekats ut.49F

50 

7.1.1 Reaktiv–proaktiv 
Proaktivitet står här i motsättning till reaktivitet, och med detta menar jag 
om språkvårdaren ges möjlighet att påverka språkliga mönster och kommu-
nikationsmönster tidigt eller erbjuds att reagera på något som redan är eta-
blerat eller nästan färdigt. I detta fall finns ett utrymme för en relativt hög 
grad av proaktivitet genom att språkvårdaren får möjlighet att påverka text-
utformningen i ett tidigt skede. Möjligheten att ge respons på ett tidigt utkast 
innebär att bl.a. dispositionen kan påverkas och att vissa positiva drag i 
texten kan förstärkas (se avsnitt 6.2). Detta ger också språkvårdaren chansen 
att i det andra textsamtalet ge en tillbakablickande återkoppling på vad som 
har hänt sedan förra versionen – en chans som också tas. 

                                 
48 Skalorna har också med intressant resultat använts av Edin (2013) för att diskutera språk-
granskningen av betänkanden inom Sveriges riksdag. 
49 Jag framkastade i den tidigare studien att ännu en skala eventuellt skulle kunna komplettera 
dessa för att beskriva insatser inom andra typer av språkvårdsarbete, nämligen tillfällig–
permanent. Den är inte relevant för språkvårdsinsatser av typen språkgranskning, men kunde 
vara det för andra typer av insatser. En permanent insats skulle exempelvis kunna utgöras av 
en fast anställd språkexpert i en arbetsgrupp. 
50 Identifierade framgångsfaktorer för lärande på arbetsplatsen är exempelvis medarbetarenga-
gemang, målorientering, flexibilitet, utrymme för reflektion och helhetsperspektiv på verk-
samheten (Høyrup & Ellström 2007). 
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Detta kontrasterar mot att språkgranskningen i den förra fallstudien fun-
gerade som en tjänst som utförs på färdiga texter i slutet av textproduktions-
processen. Där var granskningen upplagd så att den blev i stort sett enbart 
reaktiv. Granskarna mötte texten först mycket sent i textproduktionspro-
cessen då endast små ändringar kunde hinna göras. 

7.1.2 Regelorienterad–målorienterad 
Frågan om regel- respektive målorientering beskriver den övergripande 
rationaliteten i arbetet. Vad är viktigt i en granskningsprocess – att göra på 
ett visst sätt eller att nå ett visst mål, i detta fall att göra en viss text så ända-
målsenlig som möjligt? Svaret är sällan självklart eftersom en viss mandat-
styrning alltid behöver vara inbyggd i förutsättningarna för denna typ av 
arbete, men den förra fallstudien exemplifierade utfallet när en ganska stark 
regelorientering finns inbyggd i arbetssättet. Eftersom granskningen där 
utgjorde en tjänst som upphandlades måste behoven kunna definieras i 
förväg i stor detalj, och dessa definitioner blev därefter styrande, på så sätt 
att det framstod som ett självändamål att utföra arbetet på rätt sätt inom 
dessa ramar, t.ex. att inte göra mer än man ska (även om det skulle behövas). 
Trots att det sågs som viktigt att tänka på kundens mål med texten – det var 
rent av en regel att göra detta – så var det svårt att genomföra detta utan att 
bryta mot reglerna. Att som granskare inte ändra för mycket var t.ex. en 
förutsättning för att processen skulle flyta friktionsfritt. 

Mot detta kontrasterar den aktuella fallstudien där textens kommunikativa 
mål faktiskt är närvarande i arbetet, och där arbetssättet kan anpassas till 
detta. Även här finns det visserligen en styrning utifrån det givna mandatet, 
men den dialogiska formen innebär att detta mandat inte behöver respekteras 
lika strikt. I praktiken tangerar eller överskrider Stina några gånger sitt 
mandat, men detta kan hanteras i samtalet. 

7.1.3 Avskild–integrerad 
Med avskildhet respektive integrering menar jag i vilken grad arbetet är en 
del av myndighetens arbete i övrigt – om det är en del av verksamheten eller 
en separat verksamhet. I det tidigare fallet gick det tydligt att urskilja en 
stark avskildhet, där man kunde beskriva beställarens respektive granskarnas 
del av textproduktionsprocessen som tydligt åtskilda och avgränsade. De 
utgjorde, enligt denna tolkning, 

(delar av) åtskilda verksamhetssystem, som visserligen har ett gemensamt 
objekt, som materialiseras som en viss text, men i övrigt har mycket få 
beröringspunkter. De har delvis olika mål, normer och ideal, och deltagarnas 
medvetenhet om den andra verksamheten är också mycket begränsad. (Nord 
2011a:188) 

En integrerad insats vore t.ex. om språkvårdaren ingick som en del av en 
arbetsgrupp på myndigheten. Så är det alltså inte heller i det fall som har 
studerats här, och även här är därför granskningen något som utförs avskilt 
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från myndighetens ordinarie verksamhet. Dock vill jag ändå hävda att språk-
vårdaren i det aktuella fallet har tagit ett steg på vägen mot integrering 
genom att delta mer aktivt i textproduktionsprocessen och sätta sig in i 
textens villkor (och även ta ett visst ansvar för textens budskap). Integre-
ringen tar sig uttryck i att språkvårdaren anpassar sitt arbete till skribentens 
mål (och kanske även sätt att tala om texten).50F

51 Samtidigt orienterar sig båda 
deltagarna mot skillnaderna dem emellan. 

Bristen på integrering framstår här dock inte som något stort problem (till 
skillnad från i förra fallstudien). I stället tycks det finnas i en fördel med att 
integreringen inte har blivit särskilt stor. På så sätt kan språkvårdaren 
nämligen behålla sin naiva blick när skribenten (som hon själv säger) har 
blivit ”blind”.  

7.1.4 Monologisk–dialogisk 
Graden av integreringen hänger också tätt samman med möjligheterna till 
dialog som finns i arbetssättet. Den tidigare fallstudien visade hur bristen på 
kontakt mellan granskaren och beställarna på myndigheten kunde göra att 
olikheter i perspektiv och normuppfattningar inte kunde hanteras. Gransk-
ningen skedde där helt utan direkt kontakt mellan granskarna och dem som 
deltog i andra led i textproduktionsprocessen (skribenterna, redaktören). I 
stället förmedlades och filtrerades arbetet via det språkvårdsföretag som 
hade ramavtal med den skrivande myndigheten och som i sin tur anlitade de 
två granskarna som underkonsulter. Bristen på utrymme för kontakt ledde då 
till missuppfattningar och normkonflikter som inte kunde redas ut. T.ex. blev 
beställaren missnöjd över vad som sågs som omotiverade ingrepp i texten, 
eftersom hon inte fick veta vad som har legat bakom granskarnas (ur hennes 
perspektiv) omotiverade och obegripliga ändringar – och samtidigt fick inte 
granskarna veta något om beställarens reaktion. 

Avsaknaden av direkta kontaktkanaler var också en av förklaringarna till 
regelorienteringen som nämndes ovan. Det fanns ingen chans att omför-
handla det fördefinierade mandatet (som ledde till relativt ytliga ändringar i 
texten), och några av de problem som deltagarna upplevde i arbetet kunde 
också förklaras med frustration över den förutsatta roll- och mandatfördel-
ningens begränsningar. Båda parter såg sin roll som alltför snävt avgränsad 
eftersom de hade skilda (och delvis konkurrerande) mål med arbetet som 
inte var riktigt förenliga med de tilldelade rollerna. 

I ljuset av detta är alltså kontrasten mot den aktuella fallstudien stor: text-
samtalet (och andra kontakter) ger stora möjligheter för deltagarna att reda ut 
olikheter och få förståelse för den andra partens synsätt. Detta ger också en 
potential för lärande för båda parter, vilket jag återkommer till i nästa 
avsnitt. Även om en roll- och mandatfördelning också här är viktig, är den 
mindre strikt och statisk än i den tidigare studien, eftersom det finns 
utrymme för förhandling mellan deltagarna och eftersom de tidigt tycks ha 
                                 
51 Däremot finns det inga tydliga spår av någon motsatt anpassning. Skribenten säger t.ex. 
aldrig till språkvårdaren ”jag tänkte att du skulle bli nöjd så här”, ”jag gjorde som du tyckte” 
eller liknande. 
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etablerat ett gemensamt mål. Detta gör att deltagarna genom samarbete i 
granskningsprocessen kan nå fram till lösningar som innebär ganska stora 
ingrepp, t.ex. genom omfattande strykningar eller flyttningar som påverkar 
texten innehållsligt. 

7.1.5 Summerande jämförelse av uppläggen 
Utifrån förra fallstudien formulerade jag hypotesen 

att en språkvårdsinsats som organiseras så att den blir proaktiv, integrerad, 
dialogisk och kännetecknas av en målorienterad syn på kommunikation har 
större potential att leda till mer långsiktigt förändrade kommunikationsmön-
ster och en ökad språklig kompetens hos medarbetarna. (Nord 2011a:196) 

Den föreliggande studien kan inte leda i bevis att denna hypotes är riktig – 
det går inte att generalisera om i vilken mån utfallet är typiskt, och det går 
inte heller att dra slutsatser om långsiktiga effekter. Men hypotesen motsägs 
inte heller. Den aktuella granskningsprocessen är något mer proaktiv och 
integrerad och tydligt mer dialogisk, och den ger i högre grad utrymme för 
att bibehålla en målorienterad syn på kommunikation – och den leder till ett 
utfall som båda deltagarna är nöjda med och som skribenten beskriver som 
”lärorikt”. Sålunda visar arbetet i denna form på en potential för granskning 
att påverka texten i fråga på ett väsentligt sätt och kanske även en potential 
att vara av värde för skribenterna i ett längre perspektiv. 

Även när det gäller effekterna på själva texten skiljer sig utfallen mellan 
de båda fallstudierna. Den tidigare redovisade fallstudien (Nord 2011a, b) 
visade hur upplägget avgränsade granskarnas mandat till arbete med text-
ytan. Eftersom granskarna kom in i arbetet sent i textproduktionsprocessen 
och något utrymme till dialog inte fanns i arbetsformen var det en förutsätt-
ning att rollfördelningen och mandatfördelningen mellan granskare och 
beställare upprätthölls strikt för att arbetet skulle kunna genomföras effek-
tivt. Detta gjorde bl.a. att granskarna endast kunde åtgärda sådana aspekter 
som inte krävde någon ämnesmässig förtrogenhet (vilket granskarna inte 
hade), eftersom sådana ändringar är riskabla och i allmänhet kräver att någon 
från beställarsidan tar ställning till förslaget. T.ex. gjordes inga konkreti-
serande omskrivningar. Inte heller fanns det utrymme för några mer omfatt-
ande förändringar av t.ex. disposition eller uppbyggnaden av resonemang 
och förklaringar. 

I relation till denna beskrivning framstår granskningsinsatsen i det aktu-
ella fallet som mycket annorlunda. Möjligheterna att jämföra med vad som 
görs i de båda fallen minskar visserligen av att ”råmaterialet”, texter som ska 
granskas, har olika karaktär, något som naturligt gör att en granskning får 
skilda fokus. Men det är ändå tydligt att det finns stora skillnader, som fram-
för allt ligger i att ändringarna i den aktuella fallstudien är mycket mer 
ingripande och radikala. Med detta menar jag att de innebär mer omfattande 
omformuleringar eller strykningar som påverkar det propositionella inne-
hållet på ett sätt som verkar ha varit helt otänkbart i den tidigare studien. 
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Skillnaden kan sammanfattas så här: I granskningen i den tidigare fall-
studien styrdes arbetet mot att handla om enbart sådana ytspråkliga 
ändringar på ord- och meningsnivå som är enkla att göra. Granskningen i det 
aktuella fallet bidrar visserligen också till att putsa ytan, men visade 
sammantaget ett större innehålls- och helhetsfokus, och gjorde att även 
sådant som omdisposition och konkretiserande omskrivning kan göras. 

7.2 Språkgranskning och textrevisioner 
Som jag konstaterade i inledningen (avsnitt 1.2.1) finns det begränsade kun-
skaper om vad som utmärker språkgranskning och textrevisioner utförda av 
någon annan än skribenten själv, särskilt i kontexter där det handlar om 
yrkesanknutet skrivande. Jag vill lyfta fram tre iakttagelser som jag uppfattar 
som intressanta i relation till denna forskningslucka. De berör språkgransk-
ningens sociala sida, ämneskunskaperna roll respektive granskningsarbetets 
lärandepotential. 

7.2.1 Språkgranskning som en social och situerad process 
Det som undersökningen (tillsammans med den tidigare fallstudien) kanske 
mest av allt bidrar med är ytterligare exempel på hur heterogena de praktiker 
som sammanfattande betecknas ”språkgranskning” är. Det är uppenbart att 
arbete med andras texter är mycket komplext – kanske rent av mer komplext 
än processen att revidera egna texter, vilket har uppmärksammats betydligt 
mer inom skrivforskningen. 

Mer konkret visar studien också på den sociala inramningens avgörande 
roll: att språkgranskning inte är något som en enskild granskare gör med en 
text, utan att det är en situerad social process. Det är del i en kollektiv arbets-
process där skribent och granskare båda deltar för att skapa en färdig text, 
och där deltagarnas förståelse av processen är viktig.  

Studien kan också bidra till att belysa mandatets roll som ett slags kon-
trakt för att hantera förväntningar, rättigheter och skyldigheter i arbetet. 
Båda studierna bekräftar att mandatet faktiskt spelar en viktig roll – men att 
det är situationsberoende hur fixerat det är. Det är mycket mer definitivt i 
första fallstudien, medan den andra fallstudien visar hur mandat kan omför-
handlas i dialog. 

Sammantaget visar resultaten allmänt vikten av att studera den sociala 
sidan av granskningsprocesser för att förstå vad som händer och varför det 
händer. I synnerhet är det viktigt att undersöka vidare hur samspelet mellan 
uppdrag/mandat, organisation av arbetet och hantering av norm- och rollkon-
flikter ser ut. 

7.2.2 Begränsade förkunskaper som problem och resurs 
En specifik iakttagelse rör distributionen av expertis i det studerade fallet. 
Det har ibland lyfts fram som ett problem att språkgranskare eller språk-
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handledare saknar djupgående kunskaper om det ämnesområde eller den 
genre som de granskar, vilket leder till ytliga ändringar (t.ex. Ventola & 
Mauranen 1991 och Burrough-Boenisch 2003 om granskning av akademiska 
artiklar) eller rent av till olämpliga råd (t.ex. Mackiewicz 2004 om språk-
handledares skrivrådgivning). Det lyftes också fram som något som ibland 
gav negativa effekter i den förra fallstudien – beställaren där ansåg att 
granskarnas ändringsförslag ibland var otillräckliga eftersom de bottnade i 
en bristfällig förståelse av ämnet (Nord 2011a:179 f.). Samma problem kan 
ibland skymta även i detta fall. Även om det sällan uppstår några stora pro-
blem framkommer ändå motsättningar som bottnar i Stinas mindre förkun-
skaper. Detta tar sig bl.a. uttryck i att vissa av Stinas ändringar avvisas för 
att de av något skäl är omöjliga (se utdrag 14 på s. 45, utdrag 20 på s. 52 och 
utdrag 21 på s. 52), eller för att det handlar om att hon inte har identifierat ett 
något fackspråkligt färgat uttryck (se utdrag 13 på s. 45). 

Å andra sidan framkommer det som ett kanske lite överraskande fynd i 
både denna och den förra fallstudien att bristen på förförståelse inte enbart är 
ett problem utan även kan vara en tillgång. I rapporten om förra fallstudien 
summerades en iakttagelse på följande sätt: 

En av språkgranskarnas främsta insatser för texten är att de bidrar med sitt 
lekmannaperspektiv och brist på specialistkunskaper. Genom att de inte ingår 
i den gemenskap som har som huvuduppgift att producera den här texten kan 
de behålla en utomståendes blick, vilket gör dem lämpade att ta sig an texter 
ur en läsarposition som liknar den intresserade lekmannens – utan specifika 
förkunskaper. (Nord 2011a:189) 

Jag drog också slutsatsen att denna potentiella nytta också hade realiserats i 
det aktuella fallet. Bl.a. menade beställaren att det var ett nyttigt bidrag att 
språkgranskarna uppmärksammade sådant som skribenterna och redaktören 
hade blivit blinda för. Samma fördelar blir synliga i den aktuella fallstudien, 
något som syns på att Stina aktivt kan hänvisa till sin bristande ämneskun-
skap för att föreslå vissa typer av justeringar (se utdrag 12 på s. 44 och 
utdrag 16 på s. 48). Monika lyfter också fram att Stina är ”extern expert” 
(utdrag 17 på s. 50), och således kan förväntas ha distans, och Stina ges 
funktionen av ett slags ”ställföreträdande läsare”: när Stina inte förstår texten 
drar Monika slutsatsen att detta kan gälla för andra läsare också (utdrag 33 
på s. 87). En viss naivitet framstår alltså ibland som en fördel. 

Den slutsats som ska dras är dock kanske inte att maximal okunskap utgör 
maximal nytta, för det är antagligen motiverat att skilja mellan specifika 
ämneskunskaper och (allmänna) kunskaper om det register som texten repre-
senterar, och som Stina i hög grad respekterar. Även om hon föreslår 
ändringar som populariserar och åskådliggör, görs detta inom ramarna för 
vad som är acceptabelt inom textslaget. Arbetet kännetecknas (i likhet med 
det i förra fallstudien – se Nord 2011a:183) av en hög grad av anpassning till 
de förväntningar som både avsändare och mottagare kan ha på denna typ av 
text.51F

52 Detta syns också på vad som inte kommer fram i diskussionen: det 

52 Christensson (2011) talar om motsvarande företeelse som diskursrespekt. 
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förs aldrig några diskussioner om i vilken grad en viss formulering passar i 
den här typen av text. 

En intressant parallell är här Jo Mackiewiczs (2004) studie av språkhand-
ledning av ingenjörsstudenter som skriver inom sin utbildning. Mackiewicz 
visar att språkhandledares förmåga att ge relevanta råd inte hängde samman 
med deras specifika kunskaper om ämnet för en text, utan deras kunskaper 
om det hon sammanfattande kallar engineering writing, alltså de specifika 
textförväntningar, inklusive stil-, genre- och registerdrag, som är kopplade 
till (det bredare) ämnesområdets skrivpraktiker. 

Denna parallell kan belysa att ämneskunskaper inte är avgörande för att 
kunna utföra en granskning (eller ge relevanta råd om skrivande), men väl 
att en förutsättning är vissa grundläggande kunskaper om och respekt för den 
typ av text som det handlar om. 

7.2.3 Språkgranskning som lärandetillfälle 
Detta för över till den tredje iakttagelsen som jag vill lyfta, som gäller språk-
granskningens formativa dimension – att den kan utgöra ett lärandetillfälle. 
Det kan tyckas en aning paradoxalt att diskutera detta, eftersom arbetet med 
granskningen inte har som något uttalade syfte att myndighetsmedarbetaren 
ska lära sig något av den, och när Stina utvärderar arbetsprocessen i slutet av 
samtalet är det texten hon nämner (rad 16 i utdrag 5 på s. 48: de blir en 
bättre text i slutändan tror ja). 

Jag menar ändå att det är relevant att resonera om lärandepotential, dels 
för att detta är en dimension som ändå tycks aktualiseras – Monika beskriver 
ju arbetet som ”lärorikt” –, dels för att en potentiell lärandedimension i 
språkgranskningen har uppmärksammats i tidigare forskning (Harwood et al. 
2012, se avsnitt 1.2.1), och är väntad. Generellt kan det nämligen antas 
finnas en stark potential för lärande i den här typen av arbete, där olika 
expertkunskaper möts. T.ex. finns möjligheten för myndighetsskribenter att 
med hjälp av språkvårdarens expertis utveckla sina kunskaper om hur man 
skriver läsarvänligt – och en granskare kan förstås också utveckla sin för-
ståelse för myndighetsskrivandets villkor (och utveckla sina ämneskun-
skaper på något visst område). Det finns också några konkreta drag i arbetet 
som stödjer detta och ger upphov till en tydlig lärandepotential. 

Det är ändå värt att börja med att notera vad som saknas, nämligen flera 
av de drag som enligt Sahlström et al. (2010:234) utmärker ”lärandesitua-
tioner”. Här finns visserligen viss topikaliserad epistemisk positionering om 
kunskapsanspråk (jfr kapitel 5), men det finns inte någon explicit undervis-
ning, trots att detta vore hypotetiskt tänkbart i samtalet. T.ex. hade språk-
vårdaren kunna arbeta med att ge en skribent tillgång till begreppsliga red-
skap för att tala om och analysera texter eller berätta om effekter av olika 
språkliga val. Men av något sådant syns det inga spår i samtalet. I stället ser 
man ofta att språkvårdaren orienterar sig mot skribentens sätt att tala om 
texten (jfr avsnitt 6.3.3). Detta kan ses som ett sätt att markera att de arbetar 
mot det gemensamma målet att framställa en ändamålsenlig och läsarvänlig 
text på myndighetens villkor – men att syftet med arbetet inte är att skri-
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benten ska göras till språkexpert. I stället är diskussionen om konkreta for-
muleringar i samtalet baserad på citat och på tentativa omformuleringar. 

Någon undervisning pågår alltså inte. Jag vill i stället som lyfta fram två 
andra aspekter som kan innebära att arbetet ger potential för lärande: 

• Genom återkoppling uppstår en potential för utveckling av medvetenhet
om betydelsen av enskilda val i utformningen av texter.

• Genom språkvårdarens tydliggjorda alternativa perspektiv i arbetet
skapas en potential för skribenten att utveckla sin förmåga till perspek-
tivbyte och reflektion över mottagaranpassning i texten.

Dessa potentialer är besläktade, men hålls i denna diskussion ändå isär 
eftersom det är delvis olika aspekter av arbetet som aktualiserar dem. 

Den första typen av lärandepotential kan särskilt kopplas till att en 
skribent får återkoppling på det hen producerat. Denna potential finns i all 
språkgranskning och all typ av respons (se t.ex. Dahl 2007, kap. 7; jfr 
Blückert 2010, avsn. 2.3, om forskning om lärares respons, och Hattie & 
Timperley 2007). T.ex. kan redan en så enkel ändring som en korrigering av 
ett stavfel bli ett tillfälle till lärande utifrån respons. För att potentialen ska 
realiseras krävs dock att skribenten kan rekonstruera motivet bakom 
ändringen (t.ex. att stavfelet var ett stavfel)52F

53 och därmed kan explicita moti-
veringar och tillfällen att ställa frågor om ändringar – som i textsamtalet – 
vara ett utmärkt sätt att förstärka en sådan potential (jfr Harwood et al. 
2012:579). Exempel på att deltagarna tydligt orienterar sig mot att skapa en 
sådan förståelse finns också i textsamtalet, exempelvis där skribenten frågar 
om motiveringen bakom en ändring och markerar sin förståelse efter det att 
en motivering har getts (se exempel i utdrag 16 på s. 27). Men potentialen 
kan förstås realiseras även utan att detta blir synligt i samtalet. Även språk-
vårdaren kan sägas orientera sig mot en strävan att skapa denna typ av 
förståelse genom att hon motiverar sitt förslag även när hon accepterar att 
den ändring hon föreslagit inte kan göras (se exempel i utdrag 14 på s. 45)53F

54

och ställer kontrollfrågan om Monika har förstått (se rad 15 i utdrag 16 på s. 
48). 

Potentialen förstärks i arbetet även av att återkoppling ges i flera olika 
stadier av arbetet, vilket ger språkvårdaren möjligheten att vid det andra till-
fället ge återknytande respons om vad som hänt sedan förra versionen, en 
chans som också tas (se för ett exempel utdrag 28 på s. 70). Även 
omständligheten att språkvårdaren också ger ganska konkret återkoppling på 
det som är särskilt lyckat i texten både i början och slutet av textproduktions-
processen kan bidra till att realisera potentialen (se återigen exempel utdrag 
28 på s. 70 men även t.ex. utdrag 29 på s. 71 och utdrag 30 på s. 72). 

53 Jämför dock Blückert (2010) där juridiklärares språkliga kommentarer i studenttexter 
verkar leda till att studenterna lär sig genren, trots att kommentarerna är vaga och det ofta är 
svårt att utläsa mer exakt vad som är mindre lämpligt med en viss, kritiserad formulering. 
54 Detta har förstås också effekten att det samtidigt även manifesterar hennes egen profes-
sionella kompetens, genom att hon visar att ändringen inte var oöverlagd. Det fungerar 
därmed som en typ av professionell ”account”. 
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I detta avseende fungerar språkvårdaren som språkexpert och mötet 
mellan olika verksamheters skilda normsystem ger i det konkreta textarbetet 
en potential för skribenten (och säkert också språkvårdaren) att utveckla en 
större medvetenhet om alternativa ideal. 

Den andra typen av lärandepotential utgår från hur deltagarna hanterar 
sina skilda expertroller och särskilt hur skillnader i läsarperspektiv åskådlig-
görs. Jag har diskuterat hur den explicita orienteringen mot rollerna, särskilt 
från språkvårdarens sida, inom samtalets ramar fungerar som en resurs efter-
som den ger möjligheten att hantera oenighet på ett sätt som gör att den inte 
blir alltför ansiktshotande. När det finns en tydlig arbetsfördelning behöver 
inte konsensus uppnås för att problem ska kunna lämnas, utan det är på för-
hand givet vems uppfattning som ska gälla. Men det kan också kopplas till 
lärandepotential, framför allt genom att de gör det möjligt att göra olika upp-
fattningar synliga. Detta ger samtalet potential för lärande (för skribenten) på 
så sätt att synliggörandet av perspektivet hos en mottagare som inte är 
ämnesexpert kan ge ökad förmåga till perspektivbyte på den egna texten. 
Här fungerar granskaren både som språkexperten – som lyfter fram hur olika 
drag i textutformningen fungerar i relation till en läsare – och som en repre-
sentant för läsarna (som inte är expert på ämnet). Lärandepotentialen uppstår 
när skribenten får anledning till att byta perspektiv på texten och sätta sig in i 
läsarpositionen hos någon som inte har samma förkunskaper. Att kunna se 
den text man skriver ur mottagarens perspektiv kan tyckas vara en själv-
klarhet – men är ändå ett område där även många avancerade skribenter 
visar bristande kunskaper.54F

55 Bristande mottagarperspektiv är för övrigt ett 
område som särskilt har lyfts fram som ett problem inom myndighets-
skrivandet där mottagarna ibland är långt borta (se t.ex. Statskontoret 2001). 

Sammantaget vill jag hävda att granskningen i sig har en potential att 
bidra till att en skribent utvecklar sin skrivförmåga, och att arbetsformerna i 
den aktuella fallstudien förstärker detta – trots att det inte utgör någon typisk 
lärandesituation. Motsvarande stöd för lärande saknades i arbetsformerna i 
den tidigare fallstudien. 

7.3. Den svenska myndighetsspråkvården 
Denna belysning av språkgranskningens lärandedimensioner är förstås i sig 
relevant för våra kunskaper om den svenska myndighetsspråkvårdens arbets-
former. Jag vill dock lyfta fram två områden där den har särskilt relevans. 
Först ska jag diskutera språkgranskningen i relation till det vi sedan tidigare 
vet om svensk myndighetsspråkvård. Därefter anlägger jag ett mer normativt 
perspektiv för att diskutera några implikationer av särskild relevans för den 
som själv arbetar inom mydighetsspråkvård. 

                                 
55 Jämför det som Kellogg (2008) benämner ”knowledge-crafting”, som innebär ett avancerat 
stadium i utvecklandet av skrivandet som framför allt expertskribenter utvecklar. Det innebär 
att skribenten medvetet anpassar texten till hur läsare kan väntas uppfatta den: ”the writer 
shapes what to say and how to say it with the potential reader fully in mind” (2008:7). 
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7.3.1 Språkgranskningen inom myndighetsspråkvården 
Det går ganska enkelt att konstatera att den granskningsprocess som har 
studerats rent allmänt ligger i linje med arbetet inom den svenska myndig-
hetsspråkvården. Granskningsprocessen äger rum på en myndighet och 
arbetet har samma typ av konkreta mål som myndighetsspråkvården brukar 
ha, nämligen att göra (skriftlig) kommunikation mer läsarvänlig och mot-
tagaranpassad. Dessutom hör språkgranskning till de åtgärder som brukar 
rekommenderas för myndigheter som vill förbättra sin skriftliga kommuni-
kation (Hedlund 2014:24). 

Men bortser man från dessa allmänna beröringspunkter är kopplingarna 
till andra delar av myndighetsspråkvården mycket implicita. Som flera 
tidigare studier har visat är det som händer med språket nere ”på myndig-
hetsgolvet” inte sällan del av processer som är ganska fristående från det 
som brukar betecknas ”klarspråksarbete” (jfr avsnitt 1.2.2). Detta kommer 
att diskuteras i relation till tre olika aspekter som kan uppfattas som utmärk-
ande eller centrala för myndighetsspråkvården och ”klarspråksarbetet”. 

Den första aspekten är beteckningen klarspråk, som på senare tid har 
blivit en symbolisk etikett med varumärkesliknande status, och som i dag 
även kommit att användas i politiska utredningar (se Nord 2014 och Lind 
Palicki & Nord 2015), och som betecknar idealet om ett mottagaranpassat 
språkbruk på myndigheterna. I det aktuella fallet har beteckningen dock 
knappast någon roll att spela. Beteckningen klarspråk dyker visserligen upp 
i samtalet vid ett tillfälle, då använt av Stina som en sammanfattning av en 
norm som tar sig uttryck i att textens stil är ”konkret och lättillgänglig” (se 
utdrag 15 på s. 47). Men Monika återknyter inte till den, och beteckningen 
återkommer sedan inte i samtalet. 

En andra aspekt är de motiveringar som utgår från att ett mottagaran-
passat språkbruk gynnar en demokratisk och rättssäker förvaltning, ökar 
myndigheternas effektivitet och dessutom stärker förtroendet för myndighet-
erna (Nord 2011a:1 f., Nord 2014). Av dessa syns inte något spår i det 
studerade fallet. Arbetet kretsar kring mottagaranpassning och läsarvänlig-
het, men att detta är något önskvärt är helt underförstått som premiss och 
behöver inte motiveras.55F

56

Den tredje aspekten handlar om den uppsättning av ”kanoniserade” språk-
råd som återkommer i riktlinjedokument av olika slag (se Nord 2011a, jfr 
även Becker Jensen et al. 2014). I kapitel 6 beskrev jag det språkideal som 
ligger bakom de gjorda ändringarna och även de diskussioner som förs. Ser 
man på prioriteringarna här och ställer dem i relation till de områden som 
traditionellt uppmärksammas i klarspråksråd (utifrån den inventering som 
gjordes i Nord 2011a), framträder det visserligen en del allmänna likheter 
men också en del påtagliga skillnader. 

56 Notera dock att det förstås kan ha förekommit motiveringsarbete utanför det material som 
jag har samlat in, t.ex. i ett skede där det behövdes motivering att en språkvårdare över huvud 
taget skulle anlitas i arbetet. I de faser av arbetet som jag har kunnat följa behövs dock uppen-
barligen inte denna typ av motiveringar. 
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Det är förvisso inte helt enkelt att ringa in råden och riktlinjerna på 
området eftersom de berör många olika nivåer i en text och många olika 
aspekter, från ”en utvecklad mottagarmedvetenhet, över frågor om struktur 
och disposition och t.ex. rubrikanvändning, till specifika frågor om lexiko-
grammatiken (syntax, grammatik och lexikon)” (Nord 2011a:181). Och i 
princip omfattar arbetet med den aktuella texten alla dessa nivåer, från dis-
positionen till interpunktionen, inklusive ändringar som innebär att menings-
längden kortas, nominala uttryckssätt görs om till verbala och explicitheten 
blir större. Allt detta ligger mycket väl i linje med klarspråksrekommenda-
tionerna. 

Samtidigt går det som händer i texten utöver det som brukar uppmärk-
sammas inom riktlinjer för klarspråk. Ett exempel är att t.ex. populariserande 
grepp rekommenderas, och att granskaren uppmärksammar hur väl resone-
mang inom stycken hänger samman. Detta ligger i linje med klarspråks-
arbetets ideal, men lyfts inte fram i de riktlinjer som finns. 

Man kan också notera att en del av de specifika råd som brukar åter-
komma i klarspråksriktlinjer samtidigt verkar mindre aktuella (se också 
avsnitt 6.5). T.ex. ändras inte verb i passiv form och inte heller vänstertyngd 
i meningar. Åtminstone i fråga om verben i passiv form är detta sannolikt att 
se som ett uttryck för en strävan mot ändamålsenlighet och respekt för regi-
stret (jfr 7.2.2 ovan) – att skriva om i aktiv form skulle varken göra texten 
enklare eller tydligare. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att arbetet sker helt frikopplat 
från de traditionella riktlinjerna. Det är sannolikt att granskaren känner till 
dem, åtminstone översiktligt – men de används inte aktivt, och de är uppen-
barligen inte särskilt väl lämpade för att svara på de krav som denna text 
ställer. Vissa aspekter som är relevanta för texten saknas i riktlinjerna; vissa 
aspekter som finns där är irrelevanta för texten i frågan. 

I princip samma iakttagelse gjordes även i förra fallstudien (Nord 
2011a:182 ff., se också avsnitt 6.5). Det handlade även där bl.a. om att verb i 
passiv form inte ändrades till aktiv – trots att detta rent av var något som 
specifikt lyftes fram i de särskilda riktlinjerna som granskarna förväntades 
följa.56F

57 Även här framstod riktlinjerna som delvis irrelevanta för textsorten. 
En intressant skillnad som framträder mellan granskningarna i de båda 

fallen är dock förhållningssättet till principen om mottagaranpassning (se 
också 6.6). Den kan sägas vara den överordnade rationaliteten inom klar-
språksarbetet (även om den inte alltid är så synlig i riktlinjedokumenten; jfr 
Nord 2011a:66). Principen är att kommunikation i så hög grad som möjligt 
ska ske på mottagarnas villkor. I det aktuella fallet är denna princip mycket 
tydligt närvarande i granskningen och textsamtalet (se särskilt avsnitt 6.6). 
Det handlar i samtalet ofta om specifika överväganden om hur syftet med 
texten uppnås utifrån hur läsarna kan förstå texten (se särskilt utdrag 28 på s. 
70). 

57 Det är också värt att jämföra med resultaten i Bendegards (2014) studie av översättning av 
EU-dokument, där det framkommer att prioriteringarna för begriplighet i detta arbete ”tycks 
vara delvis andra saker än det som traditionellt har fokuserats inom svenskt klarspråksarbete” 
(s. 169). 
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Detta kontrasterar mot den förra studien, där jag drog slutsatsen att 
granskarna visserligen arbetar för mottagaranpassning, men att detta görs på 
ett generellt sätt eftersom granskarna vet ganska lite om textens syften och 
målgrupper. Få av de ändringar som där gjordes betingades av några speci-
fika överväganden i relation till mottagarna utan snarare av en anpassning till 
”allmän läsarvänlighet” (Nord 2011a:183). 

Ser man klarspråksarbetets yttersta mål som att uppnå texter som fungerar 
maximalt väl för mottagarna måste ett konstaterande bli att upplägget i den 
mer dialogiska granskningsprocessen ger större möjligheter att arbeta med 
detta. 

7.3.2 Språkgranskning – skilda upplägg för skilda behov 
Jag har ovan nämnt att ”språkgranskning” är en av de åtgärder som rekom-
menderas för en myndighet som vill producera bättre texter. Vad som egent-
ligen innefattas i detta brukar däremot sällan utredas. Vad denna och den 
tidigare undersökningen tillsammans kan visa är att det som betecknas 
språkgranskning kan stå för mycket olika typer av arbete med olikartade 
effekter på texten som arbetet berör – även inom myndighetskontexter (jfr 
även avsnitt 7.2.1 ovan). 

I vissa avseenden kan det förefalla mindre relevant att över huvud taget 
jämföra de båda fallen, eftersom både villkoren och ambitionerna skiljer sig 
åt så mycket. I den tidigare fallstudien var granskningen ett återkommande 
uppdrag inom en tjänst som upphandlats av myndigheten och som syftade 
till att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att myndighetens texter håller en 
acceptabel standard. Granskningen kan där beskrivas snarast som en typ av 
mer utökad korrekturläsning. I det fall som har beskrivits i denna rapport 
handlar det om ett enstaka, skräddarsytt uppdrag där det (sannolikt) finns lite 
större resurser,57F

58 och här har arbetet likheter med kvalificerat redaktörs-
arbete, på gränsen mot samskrivande. 

En medvetenhet om dessa skillnader kan vara till nytta för den som 
arbetar med att planera praktiskt språkvårdsarbete. Undersökningarna ger 
förvisso inte någon som helst grund för att dra generaliserade slutsatser om 
vad som är vanliga eller typiska utfall av olika upplägg. Det som studierna 
har kunnat belysa är i stället potentialen i olika sätt att arbeta, och det har 
framgått att en mer ”dialogisk” modell för språkgranskning verkar ge en 
större potential för språkvårdaren att faktiskt påverka hur den granskade 
texten i stort ser ut, särskilt när det handlar om mer konkreta aspekter av 
mottagaranpassning, och en större potential för lärande för den medverkande 
skribenten. Om denna potential verkligen realiseras i andra processer med 
liknande upplägg är förstås oklart. 

En slutsats som kan dras är ändå att potentialen i de olika uppläggen 
skiljer sig så mycket att den som beställer en granskningsinsats behöver vara 
medvetna om vilka mål som ska prioriteras utifrån de resurser (tid, pengar, 
                                 
58 Jag har ingen uppgift om budget eller tidsåtgång i något av fallen, men sannolikt har arbets-
processen i det aktuella fallet (sett i relation till textmängden) tagit upp avsevärt mycket mer 
arbetstid för språkvårdaren. 
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tillgänglig expertis) som finns tillgängliga. Frågor att ta ställning till kan 
handla om i vilken mån det är nödvändigt med stöd tidigt i processen, eller 
om det räcker det med en generell översyn mot slutet av arbetet, om det 
behövs stöd i arbete med mottagaranpassning eller om behovet mest handlar 
om allmän läsarvänlighet, om målet med arbetet främst är att förbättra en 
viss text här och nu eller om det också finns utrymme för att (mer lång-
siktigt) arbeta på att utveckla de medverkande skribenternas kompetens. 

En övergripande slutsats är sålunda inte att en granskningsinsats bör ha 
ett visst upplägg, men väl att upplägget ska anpassas för det mål som del-
tagarna anser är det mest relevanta i den aktuella situationen givet förutsätt-
ningarna och det som ska uppnås. En förutsättning för detta torde vara att 
deltagarna uppnår enighet om vad målet eller målen med arbetet är och att 
arbetet är orienterat mot detta eller dessa gemensamma mål. Det finns också 
fördelar – i alla fall att döma av utfallet i denna rapport – med explicithet om 
normer och perspektiv och med respekt för motpartens kunskaper för att 
arbetet ska vara konstruktivt. 
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