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former av verb, verb med eller utan s, verb med eller utan partikel, participformer med
eller utan kongruensböjning etc. Det vill säga en lista av disparata informationer som på
något sätt hänger ihop med verb, fast enligt Lövestam vet ingen varför. Jo, det vet vi
visst. Och for the record: Jag undervisar ofta om verb utan att tala om verbfrasen efter-
som jag normalt sett undervisar översättningsstudenter. De har mycket större glädje av
satsschemat som redskap för att diskutera ordningsföljden mellan primära satsled än av
de teoretiska argument som stöder verbfrasbegreppet.

Om Lövestam lyckas intressera en enda person för grammatik och leda in hen på ett
fördjupat språkintresse eller till och med ett språkstudium har hon lyckats med sin bok
och jag kan inte annat än applådera. Men som förklaring på vad grejen är med verb är
den ett svagt bud.
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Det senaste dryga decenniet har vi i Sverige sett ett flertal forskningsprojekt och av-
handlingar om sakprosa, där studier av »offentlig kommunikation» – kommunikation
från myndigheter eller liknande organisationer – har spelat en väsentlig roll. Claes Ohls-
sons avhandling om pensionsupplysning (Ohlsson 2007) och Lena Lind Palickis om
föräldraförsäkringens texter (Lind Palicki 2010) är bara två, och Astrid Skoglunds (AS)
avhandling om tobaksavvänjning är det senaste exemplet.

Forskningen i denna typ av sakprosa griper tag i vad man kan kalla myndigheternas
förändrade roll gentemot medborgarna. Å ena sidan har staten och dess olika organisa-
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tioner förlorat den icke-ifrågasatta position de tidigare haft som sanningssägare, å andra
sidan önskar man från politiskt håll fortfarande främja vissa beteenden hos medborg-
arna, bl.a. därför att det är samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt eftersträvansvärt.
Man kan, kort sagt, inte längre räkna med att folk gör som man säger åt dem att göra,
men samtidigt vill man ändå gärna att de gör det. »Det» kan vara att ta ansvar för sin
egen pension och aktivt placera pengarna i fonder, eller att dela någorlunda jämnt på för-
äldraledigheten. Eller, det kan som i Astrid Skoglunds avhandling, handla om hur man
får folk att sluta röka, hur man hjälper och stöder dem i den svåra avvänjningen på ett
sätt som upplevs som just hjälpsamt av rökarna.

AS material utgörs av texter inom ett tobakspolitiskt projekt, Nationella tobaksupp-
draget 2008–2010, ett uppdrag från regeringen till Statens folkhälsoinstitut. Avhand-
lingens syfte är att undersöka innehåll och kommunikativa strategier i detta material,
vilket sker genom tre delstudier:

Den första delstudien, Föreställningar om rökare och tobaksavvänjning, fokuserar på
handledningarnas och broschyrernas innehåll. Vilka föreställningar om rökare och to-
baksavvänjning dominerar i texterna? Hur skiljer sig innehållet i texterna åt beroende
på mottagargrupp? Vilka egenskaper och handlingsmönster tillskrivs olika grupper av
rökare? Hur framställer handledningarna relationen mellan samtalsparterna i motive-
rande samtal om tobak?

I den andra delstudien, Argumentation om motivation, undersöks en längre handled-
ning och fem broschyrer i syfte att belysa hur textproducenten genom olika argumenta-
tionsstrategier legitimerar textinslag som inte självklart är förenliga med den använda
motiverande samtals-praktikens egenmaktsperspektiv. Genom vilka strategier möjlig-
görs styrande eller motstridiga inslag i egenmaktsdiskursen? Hur har strategierna anpas-
sats efter olika adressater, behandlare och brukare?

I den tredje delstudien, Rökare som modelläsare, undersöks relationen mellan text-
producent och läsare som den framträder i broschyrer riktade till olika målgrupper av
brukare. Med modelläsare avses här hur relationen mellan textproducent och brukare
syns på lokal textnivå genom textproducentens val av språkhandlingar, modalitet, pro-
nomenanvändning och bilder. Hur förhåller sig broschyrernas modelläsare till den dis-
kursiva praktikens normer för kommunikation mellan experter och lekmän?

Ett centralt begrepp i strategierna är motiverande samtal som är en teknik utvecklad
för alkoholavvänjning men även använd i rökavvänjning, där syftet är att locka fram in-
dividens egen inre motivation till förändring. Man kan här se en parallell till diskussio-
nen om »ansvar för eget lärande», och därmed också en indikation på en generell för-
ändring i relationen mellan myndighet och medborgare: inte tvång och tryck utan fram-
odling av egen motivation. Det handlar med andra ord i hög grad om empowerment, där
empati spelar en väsentlig roll i kommunikationen. Ökad kunskap ska leda till ändrad
argumentation, ändrad insikt och, i slutändan, beteendeförändringar – och alltihop utan
att avsändaren framstår som en paternalistisk maktinstans.

Att metoden som AS använder för analysen bygger på Faircloughs diskursanalys är
inget som förvånar, och analyserna genomförs stringent och kompetent. Vad som är nytt
är dock integrationen av en argumentationsanalys som bygger på Perelmans och Ol-
brechts-Tytecas distinktioner från La nouvelle rhétorique. Därmed ger avhandlingen en
djupare beskrivning av olika sätt att försöka övertyga (eller övertala) rökarna att do the
right thing.
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Resultatet av analyserna visar att texterna framställer rökavvänjningen som en i första
hand individuell process, där individen i normalfallet förväntas ta aktivt ansvar för sin
livsstilsförändring och införa nya vanor i sitt liv. Av handledningarna framkommer att
de flesta rökare förutsätts kunna klara av att sluta röka på egen hand med hjälp av korta
motiverande samtal och självhjälps-broschyrer av den typ som avhandlingen undersö-
ker (från Sluta-Röka-Linjen). Vissa grupper av rökare konstrueras dock som ointresse-
rade eller inkapabla att på egen hand genomföra rökavvänjnings-projektet.

Handledningarna konstruerar en dikotomi mellan ett slags normalrökare – som kan
förstås som en majoritet av alla vuxna rökare – och grupper som avviker från denna
norm. Normalrökaren antas redan ha grundläggande kunskaper om hur rökning kan på-
verka hälsan och tillskrivs ett intresse för förändring. I samtal med vårdpersonal förut-
sätts att normalrökarna är aktiva och ställer frågor, och ger egna förslag på hur livsstils-
förändringen skulle kunna genomföras.

Analysen visar att textproducenten i båda materialtyperna använder en kombination
av särkopplande (dissocierande) och sammankopplande argumentationsstrategier för att
legitimera styrande inslag, eller innehåll som strider mot principer i motiverande samtal
som diskursiv praktik. Den näranalyserade handledningen är till synes utformad för att
vara förenlig med kommunikativa normer i den diskursiva praktiken. Innehållet för-
ankras i en patientcentrerad diskurs genom hänvisningar till förgrundsgestalter inom
kognitiv psykologi. Styrande inslag förekommer dock parallellt med innehåll som beto-
nar rökarnas egenmakt, och dessa styrande inslag legitimeras genom en kombination av
dissociationer och generaliseringar. Rökare delas in i olika kategorier som tillskrivs
vissa beteenden och gruppegenskaper som legitimerar en mer styrande behandling.

AS lyckas genom sin analys visa hur rökavvänjningsinsatsen å ena sidan hyllar med-
borgarnas autonomi, deras rätt till och förmåga att träffa egna »informerade» beslut,
samtidigt med att man å andra sidan exkluderar vissa från den »ansvarstagande» grup-
pen, nämligen de som inte låter sig påverkas av de informativa, motiverande samtalen.
Man växlar med andra ord mellan en icke-styrande och en styrande diskurs. Styrande
inslag är som mest framträdande i handledningarnas avsnitt om grupper som i mötet
med vårdpersonal inte visar sig intresserade av att vilja sluta röka. I broschyrmaterialet
är de styrande inslagen mest framträdande i texter riktade till operationspatienter, ung-
domar och blivande föräldrar – de som på något sätt är underlagda en »högre rationali-
tet» i form av läkare, föräldrar och hänsyn till de ofödda.

Båda materialgrupperna – handledningar och broschyrer – ger dock intryck av att
vara utformade för att vara förenliga med en patientcentrerad, diskursiv praktik. Detta
märks till exempel genom förekomsten av sammankopplande och särkopplande argu-
mentationsstrategier som legitimerar eller dämpar styrande inslag genom analogier och
metaforer som jämför relationen mellan klient och terapeut med »en dans» där klienten
styr, eller som »segling» där »klienten äger båten» och »styr båten». Individens egen
vilja står i fokus – så länge man gör som det förväntas.

Materialet visar alltså på en dubbelhet: man säger sig vilja följa den motiverande lin-
jen, att ge medborgaren egenmakt, men uppenbarligen anser man att en sådan strategi
endast är tillräcklig för »normalpatienten». De motsträviga, de som inte vill (eller kan)
ta till sig information och dra de rätta slutsatserna bildar en egen grupp, där strategin är
mer direkt och traditionellt myndighetsaktig. Samtidigt visar det sig vara en skillnad i
materialet, där broschyrerna från Sluta-Röka-Linjen skapar en annan typ av modell-
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läsare. Här används en mer humoristisk och ironisk ton, i synnerhet i de teckningar som
ledsagar texten, i motsats till handledningarnas ethospräglade fotografier.

Detta återvänder AS till i sin avslutande diskussion, där Faircloughs diskursteoretiska
modell igen kommer på banan. Den strikta textanalysen vidgas här mot frågor kring
folkhälsodiskurser i allmänhet och förhållandet mellan egenmakt och styrning. En av
författarens konklusioner är att den strävan efter egenmakt som ses i texterna utgår från
en politisk målsättning snarare än från medborgarna själva – med andra ord: folk ska
själva välja sin livsstil, men de statliga aktörernas uppgift är att peka ut vilken livsstil
som är bra och vilken som inte är det. Här har AS lyckats få fram belägg från texterna
på en närmast schizofren syn på medborgaren, som med fördel kunde knutits hårdare till
en historisk diskussion. Texterna om rökavvänjning är bara ett exempel på ett område
där statens olika organisationer kämpar med att förena en vilja att låta medborgarna be-
stämma över sina egna liv, och en drift (eller till och med ett uppdrag) att tala om för
medborgarna vad som är bäst, klokast, mest hälsosamt och i sista instans, mest ratio-
nellt. Vi ska sluta röka, dricka måttligt, ha säkert sex och sköta om våra pensionspengar
– men vi ska göra det av egen vilja, inte för att en storebrorsstat säger åt oss att göra det.
AS är inte så direkt i sina konklusioner; avhandlingen präglas av en saklig och ganska
försiktig ton, men det är just genom att väcka en sådan diskussion som avhandlingen har
sitt stora värde även utanför de mer strikt sakprosaanalytiska kretsarna.

Dessutom måste avhandlingen få beröm för den klara och tydliga framställningen i
de konkreta textanalyserna. Här finns det avsnitt som borde kunna fungera utmärkt i en
undervisningssituation för att visa både hur man i praktiken kan bedriva en språkligt ba-
serad, icke-dogmatisk diskursanalys, och vilka perspektiv en sådan analys kan ha. Att
diskutera texters liv och funktion i samhället är viktigt, inte minst när vi har att göra med
texter från myndigheter och liknande, och Astrid Skoglunds avhandling ger ett nyttigt
bidrag till denna diskussion.
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Det är genom språket den litterära texten växer fram. För den som vill få en djupare för-
ståelse av den skönlitterära texten borde en naturlig väg därför gå via språket. Ändå har
det litterära språket fått förhållandevis lite uppmärksamhet av språkforskare under de




