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Abstract 

Hållsten, Stina. 2008. Ingenjörer skriver. Verksamheter och texter i arbete 
och utbildning. (Engineers write. Activities and Texts in the Workplace and 
in Higher Education.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Stud-
ies in Scandinavian Philology. New Series 45. 241 pp. 

The subject of this study is engineers’ activities, writing and texts in their 
profession and education. Fieldwork for the study was conducted in three 
professional workplaces and a major technical university (called Tekniska 
Institutet in the study).  

The aim of the study is to explore what kind of writing the engineers are 
supposed to handle and practice, situated in their professional environment, 
and to compare this with the writing practices and texts engineering students 
are prepared for in their higher education. The theoretical framework is a 
sociocultural approach inspired by Lave & Wenger (1991), Wenger (1998), 
Wertsch (1998) and Engeström (1987). The theoretical concepts of activity 
systems, mediational means or cultural tools and trajectory of practice are 
applied, partly on a linguistic level, to the writing and the work that 
engineers carry out in their professional community and the university.  

The engineers in the study write every day in their profession, in different 
roles, something they are not quite prepared for in their higher education. 
The study examines whether there are cultural tools that are typical for 
engineers and their work. One central construction is the list, which can be 
seen as a cultural tool on both a cognitive and a social or communicative 
level: the study shows that the list is used both to structure or construct 
content and to instruct readers, for example, or show them how a soft ware 
system or a computer programme is structured. The list is also used within 
the education community, in teachers’ instructions and course material as 
well as in the students’ texts, such as lab reports and different types of 
essays.  

Key words: community of practice, mediational means, cultural tool, trajec-
tory of practice, professional writing, engineers’ writing, engineers’ edu-
cation 
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1 Inledning 

Den här avhandlingen handlar om skrivande i utbildning och i arbetsliv, 
närmare bestämt det skrivande nyutexaminerade civilingenjörer har med sig 
från utbildningen och det skrivande de möter i sitt arbete. Till grund ligger 
en närstudie av tre nyutexaminerade civilingenjörer från en teknisk högskola 
i Sverige (2001–02), kallad Tekniska Institutet. Undersökningen är en studie 
av hur tre individer närmar sig rollen som yrkesverksamma civilingenjörer, 
med fokus på vad ingenjörer skriver i sitt arbete och hur texterna de skriver 
ser ut.  

Ingenjörsyrket har, delvis med anledning av den tekniska kompetens som 
ingår, hög status i samhället. Civilingenjören är kanske inte längre enbart 
den problemlösande teknikern, som arbetar i en yrkesgrupp där andra ingen-
jörer med samma kompetens ingår. Den moderna ingenjören förväntas kun-
na arbeta i projektgrupper tillsammans med olika yrkespersoner, kunna lägga 
fram sin sak och argumentera på exempelvis avdelningsmöten eller kund-
möten, kunna skriva en instruktion till det program eller den produkt han 
konstruerat. Möjligen har civilingenjören alltid använt skrivande i sitt arbete, 
men det är ett skrivande som uppmärksammas mer än tidigare, utan att det 
egentligen undersökts.  

Högskolans skrivande och texter är inte arbetslivets. Många studenter 
vittnar om att en del av svårigheterna, eller kanske överraskningarna, med att 
börja arbeta efter den långa utbildningen ligger i just skrivandet: mängden 
texter som ska författas, arbetsformerna för författandet och även sättet att 
uttrycka sig språkligt. Vi vet att många nyutexaminerade civilingenjörer blir 
förvånade över att det är ”så mycket skriva och tala” i arbetet som utbild-
ningen inte förberett dem för.1 Oavsett hur många skriftliga arbeten, projekt-
dokumentationer, hemtentamina och rapporter man skrivit under studietiden 
blir det likväl något nytt på arbetsplatsen. Skillnaden mellan utbildning och 
arbetsliv kan också visa sig i förändrade villkor: skrivandet på högskolan är 
omgärdat av scheman och inlämningsdagar samt vetskapen om att det alltid 
finns en lärare som bedömer slutprodukten, och att användandet av texten 
nästan alltid stannar vid den bedömningen. Skrivandet i yrkeslivet skiljer sig 
från detta bland annat genom att man i högre utsträckning får klara sig själv 
och vara beredd att argumentera för sin text, där tidsramarna ser annorlunda 

                          
1 Angående frågan om betoningen på muntlig och skriftlig kommunikation måste öka, se ex-
empelvis Studentspegeln 2002 och senare upplagor. 
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ut och där man inte skriver för att i första hand redovisa kunnande utan för 
att exempelvis projektgruppen man deltar i ska kunna genomföra sitt arbete.  

Det skrivande som används och tränas inom högskolan känns för tekno-
logerna ibland omotiverat eller till och med felaktigt.2 Den undervisande 
lektorn eller adjunkten på en teknisk högskola är inte alltid en skrivpedagog. 
Ändå kan det ses som ett självklart mål med utbildningen att teknologen ska 
behärska högskolans skriftliga normer och uttryckssätt och även att skrivan-
det inom utbildningen ska förbereda på det skrivande som de färdiga ingen-
jörerna förväntas behärska i arbetslivet. Kanske är brytningen mellan hög-
skola och yrkesliv större än man kan tro, bland annat vad gäller kraven på 
just skriftkompetens.3 Från utbildningshåll diskuteras detta, och mina egna 
erfarenheter från olika utbildningskontexter gör att jag kan ställa samma frå-
ga. Vi behöver alltså mer kunskap om skrivande och (i viss mån) de texter 
som används i yrkeslivet. Detta är intressant inte bara i utbildningssamman-
hang utan även vad gäller frågor kring skrivandets roll i samhället. Min un-
dersökning syftar bland annat till att studera vilket skrivande som pågår i 
yrkeslivet för tre individer (och till viss del även för andra medlemmar i den 
praktikgemenskap de ingår) och vilka krav som ställs på ingenjören i form 
av kommunikativa färdigheter. Undersökningen kommer också att kunna bi-
dra till en pedagogisk diskussion kring hur civilingenjörsutbildningen kan 
utvecklas.  

Jag betraktar i min undersökning skrivandet som situerat, eller inbäddat, i 
verksamheten man deltar i. Det går med detta synsätt inte att studera skriv-
ande i yrkeslivet om man inte samtidigt undersöker de aktuella verksamhet-
erna i dess sammanhang. Aktuell skrivforskning uppmärksammar dessutom 
skrivandets roll i utbildning och arbetsliv på ett nytt sätt jämfört med tidig-
are. Parks (2001), Dias et al. (1999) och Abrandt Dahlgren et al. (2005 och 
2006) är exempel på undersökningar som diskuterar svårigheterna att gå från 
utbildning till yrkesutövande, med förväntningar och kunskaper från hög-
skolan som måste revideras och förändras (ibland förkastas) när man möts av 
den aktuella yrkesverksamheten. Även Winsor (1996 och 1999) visar på 
detta, och då specifikt för ingenjörer på väg in i det professionella yrkes-
utövandet. 

Jag vill med min undersökning alltså dels belysa skrivandet för tre indivi-
der i ett för dem nytt sammanhang, dels jämföra det med det skrivande som 
ingenjörerna kommer ifrån, dvs. utbildningens. Den väg jag vill pröva är att 
                          
2 Terminologin är inte helt klar: en del lärare kallar teknologerna för elever, andra säger 
studenter. Det diskuteras ofta på Tekniska Institutet hur man som lärare ska säga: elev eller 
student, och man anser att det finns ideologiska skillnader mellan begreppen (se bl.a. Fors-
torp 2002 för en liknande diskussion på en större teknisk högskola). Denna diskussion går 
jag inte in på här. Jag väljer här benämningen teknolog för enkelhetens skull, för att särskilja 
gruppen från exempelvis universitetsstudenter.  
3 Med skriftkompetens menas här färdigheter i att använda skrift (både läsande och skriv-
ande) för att kommunicera såväl med den egna (arbets)gruppen som med andra utanför det 
egna expertkunnandet. 
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beskriva de arbetsuppgifter som nyutexaminerade ingenjörer ställs inför med 
avseende på skrivande, och undersöka vilka slags texter ingenjörerna skriver 
och vilka redskap som krävs för att de ska kunna arbeta som just civilingen-
jörer. Om vi lär känna ingenjörens arbete och kommunikation, ger det oss 
möjligheten att diskutera utbildningen kontra arbetslivet, förväntningar på 
hur arbetet ser ut och på vilken yrkesperson ingenjören är.  

1.1 Avhandlingens syfte  
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka vilket skrivande 
som väntar en nyutexaminerad civilingenjör i början av yrkeslivet. Syftet är 
dessutom att undersöka hur en nybörjare på en arbetsplats eller inom en yrk-
esbana hanterar kraven på skrivande i övergången mellan högskola och ar-
betsliv.  

För det första presenteras en beskrivning av de verksamheter som ingår i 
tre individers arbete och arbetsdag: arbetsuppgifter, arbetets organisering och 
deltagarnas olika roller i verksamheterna. Och inte minst, vilket skrivande 
pågår inom verksamheterna? Syftet är att tydliggöra vilka krav som finns för 
just dessa individer inom de olika verksamheterna de deltar i, med avseende 
på skrivandet. För det andra undersöks de texter informanterna skriver i ar-
betet, med avseende på skribentroller och medierande redskap. Detta jämförs 
sedan med hur verksamheter, skrivande och texter ser ut inom den utbildning 
informanterna kommer ifrån. Avhandlingen söker alltså svara på frågorna:  
− Vad skriver den nyutexaminerade ingenjören i sitt arbete? Hur är skrivan-

det situerat i de verksamheter som han deltar i? Hur ser texterna ut? 
− Hur förebereder en relativt lång yrkesutbildning för kommande yrkes-

utövande när det gäller skrivande?  

1.2 Avhandlingens disposition och uppläggning 
Avhandlingen är disponerad i sju kapitel. I kapitel 2 presenteras en forsk-
ningsbakgrund och teoretisk ram för undersökningen, inklusive en analys-
modell. Kapitel 3 redovisar och diskuterar undersökningens material och 
metod. Kapitel 4, 5 och 6 är alla resultatredovisningar: kapitel 4 beskriver de 
olika verksamheterna informanterna deltar i, med fokus på skrivande. Kapi-
tel 5 presentar en kartläggning av texterna inom de olika verksamheterna 
samt en analys av de mest centrala texterna informanterna skriver med avse-
ende på medierande redskap. Kapitel 6 ägnas åt en beskrivning av de verk-
samheter och skrivande som informanterna deltar i inom högskolan. Kapitel 
7 diskuterar slutligen resultaten. Frågan om högskola kontra arbetsliv upp tas 
upp: är skrivandet inom utbildningen något som överensstämmer med skriv-
andet i arbetslivet? Om det finns skillnader – hur hanterar de tre informant-
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erna dessa? Vad kan högskolan göra för att överbrygga eventuella svårighet-
er vid övergången mellan högskola och arbetsliv? 
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2 Tidigare forskning och teoretisk ram 

En utgångspunkt för avhandlingen är att skrivande är situerat i ett samman-
hang och att vi genom att skriva deltar i olika verksamheter. Den nybakade 
ingenjörens skrivande kan utifrån detta perspektiv ses som ett deltagande i 
en professionell yrkesgemenskap eller ett professionellt yrkeskunnande. Ge-
nom att lära sig inte bara fakta- och procedurkunskaper utan även det skriv-
ande som ingår i arbetet, lär sig nykomlingen vad det innebär att arbeta som 
en ingenjör.  

I avhandlingen anläggs ett sociokulturellt perspektiv, som säger att vi lär 
oss genom att delta i det aktuella sammanhanget. En fråga som aktualiseras 
är om det är först genom deltagande vi till fullo kan förstå och behärska en 
ny situation eller ett nytt sammanhang, i det här fallet ett nytt arbete. 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning om skrivande i utbildning 
och yrkesliv. Kapitlet inleds med en översikt över forskning om ingenjörer i 
arbetslivet, och fortsätter sedan med forskning om skrivande i arbetslivet och 
i högre utbildning, samt forskning om övergången mellan utbildning och 
arbetsliv, vad gäller skrivande och skriftbruk. Därefter presenteras en teoreti-
skt inriktad översikt av forskning om verksamheter, deltagande och skrivan-
de, i första hand utifrån en sociokulturell utgångspunkt. Slutligen presenteras 
undersökningens analysmodell. I de fall teoretiska begrepp är centrala för 
min undersökning klargörs de i 2.3. 

2.1 Forskning om ingenjörer i arbetslivet 
Forskning om ingenjörers yrkeskultur har mestadels fokuserat på arbetsmiljö 
och kulturen som helhet, inte specifikt språkliga frågor. Teknikhistorikern 
Henrik Björck presenterar en diskussion kring ingenjörens roll i ett idéhistor-
iskt perspektiv och formandet av en högre utbildning inom ingenjörskonsten 
(Björck 1992). Björck diskuterar bland annat professionstanken och rela-
tionen mellan teknik och vetenskap, i ljuset av inrättandet av en teknisk dok-
torsgrad i början av 1900-talet (Björck 1992: 185). 

Sociologen Boel Berner har gjort flera studier inriktade på teknik och in-
genjörskultur, både vad gäller arbetsliv, utbildning och teknikens roll i vår 
vardag (se bl.a. Berner 1989, se även Berner 2003). Bland annat diskuteras 
former och villkor för verkstadsutbildningar som ligger nära den profession-
ella verkstadspraktiken, där Berner resonerar kring skillnaden mellan prak-
tisk träning i skolform och träning i verkstadsmiljö (Berner 1989:13ff.).  



                                                                 20 

Ulf Mellström (1996) undersöker i sin Engineering lives den kommuni-
kativa kulturen och individers yrkesval i två olika branscher (bilindustri och 
mikroelektronik), och visar på flera intressanta resultat angående det som 
kan ses som specifikt för ingenjörers arbete. Mellström undersöker alltså bå-
de ingenjörskulturer på arbetsplatser och individers karriärval, och betonar 
det gedigna tekniska intresset som förenande i de olika kulturerna.  

Karaktäristiskt för ingenjörskulturen är enligt Mellström dels att identitet 
och position är så pass nära knutet till den tekniska artefakten. Exempelvis 
bilen man producerar ges en historia genom ett kollektivt berättande, vilket i 
sin tur ger företaget eller arbetsplatsen en gemensam historia och gemen-
samma referensramar (eller ”shared understanding”; Mellström 1996:99). 
Dels märks ett förhållningssätt och en syn på omvärlden som handlar om 
optimering och ett binärt eller ”antingen-eller”-resonemang: antingen fun-
gerar en teknisk artefakt eller så fungerar den inte, antingen är det möjligt att 
hitta en lösning på ett problem eller så är det inte möjligt.4  

I sina analyser använder Mellström uttrycket shop talk för att beskriva hur 
ingenjörerna genom att samtala på ett för dem signifikant sätt löser problem: 
man samlas och pratar relativt oplanerat kring exempelvis en datorskärm, när 
man kanske är på väg att göra något annat. Samtalsstilen är expressiv och ut-
åtriktad (till skillnad från vad han kallar för small talk, ett mer kontrollerat 
och planerat samtal, som till exempel äger rum i sammanträdesform). Shop 
talk kan alltså sägas vara ett problemlösande samtal medan small talk (i ex-
empelvis den planerade sammanträdeskontexten) inte har den karaktären. 
Mellström diskuterar hur ingenjören socialiseras in i hur man samtalar och 
vilka regler som omgärdar de olika samtalsstilarna; för att arbetet ska fun-
gera måste konsensus råda, både vad gäller sättet att prata och sättet att för-
hålla sig till det problem som ska lösas. ”The flow must go on” som en av 
ingenjörerna i studien uttrycker det (Mellström 1996:50).  

2.2 Forskning om vuxnas skrivande 
Avsnittet Forskning om vuxnas skrivande är sorterat efter undersöknings-
objekt: vuxnas skrivande i vardagen, i arbetslivet eller i högre utbildning. 
Metoder och teoretiska perspektiv kan både vara lika och skilja sig åt; jag 
har dock valt att disponera avsnittet efter undersökningsfokus.5  

2.2.1 Skrivande i vardagen 
Den så kallade New Literacy-forskningen, representerad av Literacy Re-
search Centre vid Lancaster University, fokuserar på skrift och skriftanvänd-
                          
4 Detta förhållningssätt refereras av ingenjörerna i studien med ”de andra”, ”de stela” ingen-
jörerna (Mellström 1996:76); man känner igen beskrivningen men den gäller andra ingen-
jörer, inte just en själv.  
5 För en översikt över skrivforskning generellt se Blåsjö 2006b. 
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ning, såväl läsande som skrivande, i människors vardagsliv. Man intresserar 
sig inte för exempelvis individens skrivutveckling, utan vill snarare ta reda 
på hur skrift används och omständigheter kring användandet. Centralt är att 
man ser skrivande som en social praktik, och frågor som ställs är: Vad händ-
er kring skrivandet? Hur är skrivandet situerat i andra verksamheter? Genom 
bland annat etnografiska intervjuer syftar man till att kartlägga allt skrivande 
och all textanvändning i vardagen (se bl.a. Ivanič 1998, Barton & Hamilton 
1998 och Barton & Tusting 2005). I Local Literacies (Barton & Hamilton 
1998) visas att skrift används i en rad olika syften som inte alltid uppmärk-
sammas när man vanligen talar om att skriva och läsa. I sin vardag använder 
människor – som alltså inte anser att de skriver och läser särskilt mycket – 
ändå text bland annat för att strukturera och planera sin vardag, exempelvis 
genom kom-ihåg-listor, inköpslistor, informella protokoll etc. Textanvänd-
ningen är enligt studien större än vad informanterna själva tror – Barton & 
Hamilton (1998) säger helt enkelt att vi använder oss av text eller ägnar oss 
åt skriftbruk mer än vad vi i första hand uppmärksammar. 

Den forskning i Sverige som ansluter sig till new literacytraditionen är i 
första hand Karlsson (2006), vilken behandlas i 2.2.2 nedan.  

2.2.2 Skrivande i arbetslivet 
Studier av skrivande i arbetslivet fokuserar oftast antingen på miljön och 
skrivprocessen eller på själva texterna. Antologierna Writing in the work-
place (1993, red. Spilka) och Writing in non-academic settings (1985, red. 
Odell & Goswami) är exempel på relativt tidiga undersökningar där man 
intresserat sig för skrivande och skriftbruk i arbetslivet, med olika fokus och 
ofta med hjälp av kommunikationsetnografiska undersökningsmetoder (in-
tervjuer, deltagande observation etc.). Gunnel Åm Vatn (1998) undersöker 
skrivande och texters roll på en norsk oljeplattform. Ytterligare en studie är 
Christine Räisänens (1998) undersökning där ett antal genrer inom ett tek-
nologiskt delfält analyseras, nämligen den vetenskapliga konferensen.  

Vad gäller forskning i Sverige kan även Britt-Louise Gunnarssons socio-
lingvistiska undersökning (1992) nämnas. Gunnarsson har genom intervjuer 
och textinventering (dock ej uttalat kommunikationsetnografiska metoder så-
som deltagande observation) undersökt vilket skrivande som pågår på en 
specifik arbetsplats, vilket inflytande olika skribenter anser sig ha över sitt 
skrivande samt hur olika roller påverkar individernas inställning till det egna 
skrivandet. Gunnarsson diskuterar bland annat socialisering, roller och iden-
titet i förhållande till skrivande i yrkeslivet. Även om det sociala samman-
hanget får viss plats i undersökningen, är det i första hand individens per-
spektiv (exempelvis val av språklig form och attityder till språk och formu-
leringar kopplat till yrkesroll och position i arbetsgruppen) som analyseras 
och diskuteras.  
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Inom ramen för projektet ”Det internationella företaget och översättning-
en” (Gunnarsson & Jämtelid 1999) finns Kristina Jämtelids avhandling 
(2002). Undersökningen behandlar översättning och skrivande på en större 
koncern i Sverige och fokuserar genom intervjuer och textstudier i första 
hand på skrivprocessen. 

Anna-Malin Karlsson (2006) ansluter sig till new literacyforskningen 
(2.2.1), men med fokus på skrivande i arbetslivet. Karlsson ställer frågan vad 
folk gör med skrift, vilket kan ses som en nyckelfråga för den här forsk-
ningsinriktningen.6 Skrifthändelse (literacy event; se exempelvis Heath 1983, 
Barton & Hamilton 1998), skriftpraktik och skriftbruksmiljö är centrala be-
grepp i undersökningen.  

Karlsson intresserar sig för vilken roll skriftbruket har i yrken med tradi-
tionellt lite skrivande: undersköterskor, byggarbetare, transportarbetare och 
butikspersonal. Hon menar att skriftbruket i arbetslivet bör förstås i sin kon-
kreta kontext, som del i arbetsverksamheten – man studerar skriftbruk i ter-
mer av händelser och praktiker, snarare än som färdigheter (Karlsson 2006). 
Karlsson vill dessutom uppmärksamma ”ett antal typiska drag för vad som 
kallas för en ny skriftkompetens”: 

Två viktiga drag i den nya skriftkompetensen förefaller alltså vara att an-
vända skrift för att arbeta självständigt (här ingår ocskå i viss mån att låta sig 
kontrolleras i efterhand) och, delvis en del av det förra, att kunna tolka om 
innehåll från väldigt olika typer av texter. Det senare innebär dels att man 
måste känna till och identifiera sig med verksamheten i stort, men också att 
man klarar relativt avancerad sökläsning. (Karlsson 2006:144; kursiv i ori-
ginal.)  

Karlsson föreslår också en koppling mellan skribent- och läsarroller och 
textgenrer. Olika genrer medför olika roller för såväl som skribent som läs-
are. Exempelvis skriver vi som experter i vissa genresituationer och som 
förmedlare av andras information i andra.  

2.2.3 Skrivande i högre utbildning 
Inom forskningsområdet akademiskt skrivande finns det en rad studier, t.ex. 
Swales (1990), Bhatias (1993), Berkenkotters & Huckins (1995) och Lillis’ 
(2001) undersökningar. Den australiensiska så kallade genreskolan (se bl.a. 
Freedman & Medway 1994) utgår från att det är möjligt att identifiera och 
beskriva olika genrer, och utifrån denna kunskap undervisa och utveckla 
elevers skrivande. Wickman & Östman (1998) diskuterar lärande i termer av 
tillägnande av en ny diskurs (här: universitetsdiskurs). 

                          
6 Karlsson (2006) är ett resultat av projektet Skriftbruk i yrkeslivet  
(http://www.nordiska.su.se/skriftbruk). 
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Även Literacy Research Centre i Lancaster (2.2.1) bedriver forsknings-
projekt med utbildningen i fokus. Man har i ett projekt undersökt restaurang-
skoleelevers skrivande och läsande, i de teoretiska delarna av utbildningen 
och praktikperioderna såväl som i elevernas egen vardag. Man vill jämföra 
hur elever vid en praktiskt inriktad utbildning använder skrift i olika kon-
texter (Mannion & Ivanič 2007). Undersökningen visar att elever kan vara 
relativt vana och till och med avancerade skribenter på sin fritid (exempelvis 
vid spelande av interaktiva online-spel, där man diskuterar karaktärer och 
spelets utveckling med andra deltagare), trots att bilden av sig som skribent 
säger att man inte brukar lyckas särskilt väl. Detta baseras enligt Mannion & 
Ivanič (2007) förmodligen på inställningen att skriva är något man gör i 
skolan, vilket för deltagarna i just det här projektet inte var något de brukade 
klara av. Utifrån detta diskuteras frågor kring vad vi menar med skriftbruk 
och läs- och skrivvana, i relation till bland annat utbildning.7 

Julie Dyke Ford (2004) undersöker huruvida studenter som genomgått 
skrivkurser av olika slag bär med sig denna kunskap till teknikkurser inom 
ingenjörsutbildningar.8 Kan exempelvis en fristående skrivkurs utformas så 
att man kan använda den inom andra delar av utbildningen, eller skiljer 
skrivandet inom olika ämnen sig åt för mycket för att det ska bli menings-
fullt? Ford jämför också detta med hur praktikperioder på arbetsplatser på-
verkar studenternas skrivande och uttrycker det i termer av att skrivande och 
kommunicerande handlar om att forma retoriska strategier. Dessa strategier 
formas av såväl deltagande i skrivkurser som erfarenheter från praktikperi-
oder, vilket alltså innebär att enbart undervisning inte är det som bäst ut-
vecklar skrivandet (Ford 2004:301–302).  

En diskussion om den svenska civilingenjörsutbildningens utveckling 
finns i det s.k. NyIngprojektet (Vad är en ingenjör? 1998, red. Björck) vid 
Linköpings tekniska högskola (se bland annat Kaiser 1998). Ett problem 
man betonar i projektet har att göra med att övningar i skriftlig och muntlig 
kommunikation ofta nästan glöms bort. Enligt projektet är detta en mycket 
allvarlig brist, som kan skapa betydande handikapp i ingenjörens framtida 
arbete. Man jämför med andra utbildningar på universitets- och högskole-
nivå, och konstaterar att det där ofta finns en mycket större betoning på både 
rent skriftliga moment och muntliga övningar i argumentation och diskus-
sion av respektive utbildningars kärnämnen (Björck 1998). 

Gunilla Jansson (2006) undersöker kollaborativt skrivande i ingenjörs-
utbildningar ur ett andraspråksperspektiv. Jansson studerar hur teknologstu-
denter använder lärares kommentarer i sitt arbete med att skriva laborations-
rapporter, och konstaterar att samarbete i form av gemensamt skrivande spel-
                          
7 Termen literacies används alltså i plural, vilket signalerar att vi har flera olika skriftkompe-
tenser (användbara i olika kontexter); att skrivande och läsande inte handlar om en och en-
dast en kompetens, användbar i alla sammanhang.  
8 Ford har studerat studenter som deltar i kurser inom området teknikinformation inom ram-
en för ingenjörsutbildningen.  
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ar en stor roll för att få studenter att lära sig högskolediskursen.9 Jansson 
undersöker hur studentgrupper använder lärarnas muntliga och skriftliga 
kommentarer på utkast till rapporter i samtal och i skrivande. Hur löser del-
tagarna språkliga problem och hur formar de sina texter? Även Jansson utgår 
från att skrivande är något socialt, situerat i en social praktik, snarare än en 
individuell, avgränsad aktivitet. En intressant frågeställning i undersökning-
en är hur skrivsamarbetet fungerar med deltagare som alla är noviser inom 
området. Nybörjarskapet kan då gälla såväl själva genren och den sociala 
praktiken de skriver inom som det faktum att alla har svenska som andra-
språk (Jansson 2006:669). En av Janssons slutsatser är att inte minst lärare 
kan ha nytta av att veta mer om hur studenter diskuterar och omsätter kom-
mentarer i praktiken, för att bättre kunna anpassa undervisningen och upp-
märksamma skrivandets roll i lärandet (Jansson 2006:685). 

Frågan om juridikstudenters insocialisering i akademiskt skrivande tas 
upp av Ann Blückert (2006). Blückert analyserar bland annat lärarnas kom-
mentarer på och studenternas bearbetning av pm och andra texter som ingår i 
utbildningen. I en studie av Sofia Ask (2007) undersöks stadieövergången 
mellan gymnasiet och högskolan. Ask utgår bland annat från begreppet soci-
algrupp och undersöker såväl elevers sociala bakgrund som lärares undervis-
ningsformer på olika typer av gymnasieprogram (teorietiska och praktiska) 
och kopplar det till elevernas insocialisering vad gäller skrivandet på hög-
skolan.  

Anna-Lena Göransson undersöker (2004) brandmansutbildningens skrift-
bruk. Göransson beskriver en kultur som anses vara sluten och hierarkisk, 
med stark yrkesidentitet och yrkesstolthet samt en muntlig kultur med myck-
et berättande till förmån för skrivande och läsande, och frågar sig vilka yrk-
esrelaterade faktorer som påverkar brandmännens språkanvändning och lär-
ande (Göransson 2004:18, 55; se även Karlsson 2006:37). 

Mona Blåsjös studie Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer 
(2004) är även det en sociokulturell studie, där två akademiska institutioners 
verksamheter studeras utifrån dialogiskt perspektiv. Undersökningens ut-
gångspunkter är att studenters skrivande bör undersökas situerat inom det 
aktuella akademiska ämnet samt att det finns ett samband mellan diskurs, 
dialogicitet och kunskapssyn inom respektive ämne. Undersökningen säger 
alltså att det existerar ett samband mellan språkbruk och ideologisk kontext. 
Inom miljöerna som studeras är skrivande centralt för såväl studenter som 
lärare och forskare. Blåsjö använder begreppet medierande redskap i sina 
analyser av vad studenter och professionella inom respektive ämne gör när 
de skriver och på andra sätt handlar inom praktikgemenskapen. Metoden är 
kommunikationsetnografisk, dvs. intervjuer, deltagande observationer och 
textanalyser används. 

                          
9 En stor del av rapportskrivandet sker kollaborativt, och skrivandet kan vara initierat både 
av lärare och av studenterna själva. 
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Hans Strand (2006) undersöker vad som händer mellan B- och C-uppsats 
för en grupp studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap. Strand 
tycker sig kunna se en utveckling för studenterna mellan de olika stadierna, 
med avseende på genre; generellt kan sägas att yttre textmönster och annat 
som har med textens yta att göra tillägnas snabbare, medan textmönster och 
annat som kan sägas höra till textens djup är delar av genrekompetens som 
tar längre tid att tillägna sig. Strand diskuterar huruvida ändamålsenlig un-
dervisning i akademiskt skrivande kan underlätta för studenterna att tillägna 
sig den typ av genrekompetens forskarna besitter (vilket alltså kan ses som 
ett av målen med uppsatsarbetet). I studien betonas samtidigt att studenternas 
möjligheter och ambitioner att tillägna sig forskarnormen är begränsade ef-
tersom de befinner sig i en annan situation (och kanske har andra mål) än 
forskare och lärare (Strand 2006). 

I sin avhandling kritiserar Eva Hagström (2005) den rådande uppfattning-
en att man per automatik kan skriva om sitt ämne när man kan ämnet. Hag-
ström undersöker hur dels undervisningen, dels olika typer av skrivhand-
böcker påverkar studenters möjligheter att skriva uppsats. Ett resultat av 
undersökningen är att först när studenterna tycker att de vet vad de ska skri-
va och varför, också kan skriva. Det räcker alltså inte med att bara kunna 
ämnet, man måste förstå sammanhanget i vilket skrivandet är situerat, vilket 
kan jämföras med Strands (2006) resultat. 

Relevant i de ovan nämnda studierna är tanken på skrivandet som situerat 
i den aktuella verksamheten, vilket är en av utgångspunkterna även i min 
undersökning. 

2.2.4 Övergången mellan utbildning och yrkesliv  
Forskning om hur universitets- och högskoleutbildning förbereder för skriv-
ande i arbetslivet och hur steget från högskola och universitet till yrkesliv 
kan se ut, finns bland annat hos Winsor (1996 och 1999), MacKinnon 
(1997), Russel (1997) och Parks (2001).10 En longitudinell studie av skill-
naden mellan skrivande i ett antal utbildningar och skrivande i motsvarande 
yrkesgemenskap finns i Dias, Freedman, Medway & Paré (1999). Anson & 
Forsberg (1990), Kaufman & Feldman (2002), Tuomi-Gröhn & Engeström 
(2003), Fürstenau (2003), Nilsson (2007) och Abrandt Dahlgren et al. (2005 
och 2006) undersöker även de övergången mellan studier och arbetsliv, men 
inte i första hand skrivrelaterade frågor. Dessa studier tas upp i 2.3. 

De kanadensiska forskarna Jamie MacKinnon (1993) och Susan Parks 
(2001) studerar skillnaden mellan högskola och arbetsliv med avseende på 
skrivande, och diskuterar detta i termer av i första hand textbundna genrer 

                          
10 I Sverige undersöker bland annat Ask (2007) om övergången gymnasium till universitet 
och Blückert (2006) om insocialisering av juridikstudenter i den juridiska akademiska dis-
kursen. Dessa studier berör dock inte övergången mellan just utbildning och arbete. Jfr 2.2.3. 
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(snarare än exempelvis sociala praktiker eller verksamheter). Genom inter-
vjuer med nyanställda ekonomer undersöker MacKinnon (1995) hur skriv-
andet på en större, väletablerad bank går till, och vad de nyanställda anser att 
de måste lära sig (och ibland lära om) för att bli kompetenta medarbetare 
som kan hantera de arbetsuppgifter de ställs inför. Tre faktorer verkar för-
ändra synen på just skrivandet vartefter den nyanställde lär sig arbetet: de 
nya kraven (jämfört med högskolans krav) skribenterna ställs inför, deras 
anpassningsförmåga samt den återkoppling och det stöd de får av sina chefer 
(MacKinnon 1995). Parks (2001) konstaterar att sjuksköterskorna i hennes 
studie får ”lära om” från det att de anser sig ha tillägnat sig kunskaper om 
hur vissa genrer inom yrket ska skrivas och hanteras, när de ställs inför den 
faktiska verksamheten i en verklig arbetssituation.  

Dorothy Winsor (1996) fokuserar på ingenjörers väg in i arbetslivet, och 
hävdar att det är i praktisk träning, under en mer erfaren språkbrukares (eng. 
language users) överinseende, den nyanställde ingenjören tränas och lär sig 
arbetet:  

What we see here, then, is the students learning about engineering language 
(and the implications that language has for engineering as a discipline) by 
writing in common genres under the eye of more experienced language users. 
(Winsor 1996:41) 

Vad Winsor (1996) säger här är dessutom att språket har en viss funktion för 
ingenjörer..11 Man lär sig genom praktiska erfarenheter av det aktuella arbetet 
eller den aktuella situationen – det räcker alltså inte med att enbart utbilda 
sig. Eller omvänt: den praktiska träningen och de praktiska erfarenheterna 
bör ses som ett naturligt eller till och med nödvändigt inslag för att en ut-
bildning ska bli framgångsrik.  

I World’s apart. Acting and writing in academic and workplace contexts 
undersöker Dias, Freedman, Medway & Paré (1999) skrivandet vid ett antal 
olika utbildningsprogram: socionomer, jurister, ekonomer och arkitekter, och 
jämför med vad motsvarande yrkesgrupper skriver i sitt arbete.12 Studien 
bygger både på sociokulturell teori om lärande (exempelvis Lave & Wenger 
1992 och Wertsch 1991), verksamhets- eller aktivitetsteori (Engeström 
1987) och på genreteori (exempelvis Miller 1984 och Bazerman 1988), och 
diskuterar exempelvis de dubbla syften med skrivandet som finns inom ut-
bildningen: socialt-kulturellt å ena sidan, och kunskapsredovisande å den 
andra. 

I studien vill man söka svara på frågor om hur universitetsskrivande är 
kopplat till arbetslivets skrivande, och på viket sätt utbildningen förbereder 

                          
11 Det framgår dock inte om detta gäller för bara just ingenjörer eller om ingenjörer, i likhet 
med många andra yrkesgrupper, har ett visst fackspråk eller en viss jargong. 
12 Arkitektutbildningen tillhör i Sverige de tekniska högskolorna, dvs. det är en ingenjörs-
utbildning. 
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för detta skrivande (Dias et al. 1999:15). Man frågar sig bland annat hur 
sociokulturella omständigheter formar skrivpraktiker, i utbildningen och i 
arbetslivet, och uppmärksammar t.ex. att skrivande i utbildning ofta handlar 
om en unik skribent (studenten) som skriver för en och endast en mottagare 
(läraren), medan skrivandet i arbetslivet ofta sker kollaborativt, med en 
grupp mottagare snarare än en ensam examinator (Dias et al. 1999:11). Man 
jämför också den muntliga dialogen (på seminarier etc.) med den skrivna 
texten (exempelvis pm och tentamina): bland annat noteras hur studenter 
skiftar perspektiv från person i den muntliga diskussionen till en tydligare 
inriktning på sak i den skriftliga, vilket enligt Dias et al. verkar röra sig om 
en tyst kunskap hos studenterna. Det är inget lärarna poängterar eller aktivt 
instruerar om utan det är något som studenterna självmant eller genom tyst 
insocialisering anammar (Dias et al. 1999:60).  

De olika förutsättningarna för skrivande inom utbildning och arbetsliv 
betonas också, exempelvis frågan om bedömning, som finns i båda kontext-
erna men har olika funktion och form. Inom utbildningen bedöms och be-
tygssätts texter i jämförelse med andra studenters resultat, medan bedöm-
ningen inom arbetslivet handlar om att varje enskild produkt (i det här fallet 
text) ska vara den bästa möjliga. Texterna lever också kvar i arbetslivet, 
medan det vanliga inom utbildningen är att så snart texten är bedömd, läggs 
den åt sidan eller till och med kastas bort (Dias et al. 1999:62). 

Man karaktäriserar skrivandet i arbetslivet som komplext jämfört med 
skrivandet i utbildningen: i arbetslivet finns många aktörer och många retor-
iska syften kring varje text och varje skrivsituation (Dias et al. 1999:134). 
Hur sofistikerad en simulering av skrivsituationen i arbetslivet än är, exem-
pelvis i form av ett rollspel eller en projektkurs i universitetsmiljö, går det 
inte att uppnå den väv av relationer mellan ideologi, omständigheter, tid, 
inblandade deltagare, andra texter och verksamheter som omgärdar skriv-
andet i arbetslivet. Det går helt enkelt inte att uppnå en verklig skrivsituation 
utanför den faktiska verksamheten. Dias et al. betonar också hur annorlunda 
relationen mellan lärare och student är jämfört med relationen mellan arbets-
kamrater, vilket också får konsekvenser för skrivandet.  

En del i övergången från utbildning till arbetsliv handlar enligt Dias et al. 
om ett ändrat förhållningssätt till vilket ansvar man har som skribent – stud-
enter måste helt enkelt omvärdera vilket ansvar de har för sitt kunnande och 
skrivande på arbetsplatsen jämfört med i utbildningskontexten. Hur lär sig 
nykomlingar en ny verksamhet? 13  

Novices learned by practice, by eavesdropping, and by having their drafts re-
viewed by more experienced writers. Principles of writing were, it seems, rar-
ely made explicit, and what the junior would learn in exchange about his or 
her text with one of the partners would be as much about the personalities 
and sensitivities of clients and other addressees as about getting the genre 

                          
13 Citatet avser arkitekter. 
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right; but from these experiences of collaboratively adjusting texts to the 
acutely observed characteristics of the various recipients, the younger writers 
would at the same time be absorbing more general lessons about the rhetori-
cal fine-tuning of documents for audiences, things that it would probably be 
impossible to extract and teach in propositional form. (Dias et al. 1999:181)  

Det som utbildningen inte tränar studenterna för, är bland annat det kollabo-
rativa skrivandet av långa, komplexa dokument med många deltagare även 
utanför den egna arbetsplatsen (uppdragsgivare, andra yrkespersoner etc.).14 
Den förbereder enligt Dias et al. heller inte för skrivandet som påverkar på 
ett multifunktionellt sätt genom att erbjuda olika budskap för olika läsare. 
Skrivande inom utbildningen synliggör heller inte maktrelationer (ekonomis-
ka och andra). Studenter ger exempelvis inte order åt andra genom sina text-
er eller signerar kontrakt värda faktiska pengar. De redigerar heller inte sina 
texter utifrån faktiska yttre omständigheter och de behöver exempelvis inte i 
samband med skrivandet leta fram ett fem år gammalt dokument att bygga 
sin egen text på (Dias et al. 1999:182). 

2.3 Forskning om övergång från utbildning till 
arbetsliv generellt 
Flera sociokulturellt inriktade studier fokuserar på övergångar av olika slag, 
exemeplvis i antologin Mästarlära (Nielsen & Kvale 2000), där olika yrkes-
personers väg från student till professionell studeras, i första hand genom 
intervjuer.  

Bärbel Fürstenau (2003), som alltså inte fokuserar skrivande i första hand, 
utan den aktuella utbildningskontexten som helhet, utgår från ett exempel 
där studenter på en yrkesutbildning får prova olika pedagogiska metoder. En 
uppgift handlar om att lära sig hur ett företag där studenterna praktiserat fun-
gerat, antingen genom att se organisationsstrukturen som ett pussel med på 
förhand utsågade bitar som ska fogas ihop eller genom att själva utforska 
organisationen. Fürstenau ser utbildning och arbete som olika aktivitetssy-
stem som i den aktuella yrkesskolemiljön kopplas i varandra, och konstaterar 
att detta skulle vara ”possible ways to cross boundaries between activity 
systems” (Fürstenau 2003:112). Vad som krävs är vad Fürstenau kallar 
action competence: inte bara kompetens vad gäller sakkunskaperna utan 
även gällande själva det sätt eller de verktyg som används för att kunna 
handla och interagera med omgivningen (Fürstenau 2003), vilket kan jäm-
föras med Blåsjös språkligt inriktade studie (Blåsjö 2004). 

Reijo Miettinen (1999) diskuterar hur yrkesutbildning kan bli mer ända-
målsenlig utifrån hur man kan utforma skoluppgifter så att eleverna lär sig 
                          
14 Jfr dock Jansson (2006) som behandlar just det kollaborativa skrivandet inom ingenjörs-
utbildningar. 
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det som är användbart i yrket, och inte bara får ”skolinterna” kunskaper. 
Bland annat diskuteras försök att ta in arbetskontexter i skolan, dvs. formu-
lera projekt och uppgifter utifrån verkliga exempel från företag och organisa-
tioner. Miettinen konstaterar, liksom exempelvis Säljö (2000), att skoltexter 
är dekontextualiserade från övriga samhället, och att det speciellt när det gäl-
ler yrkesutbildningar är viktigt att överbygga gapet mellan skola och arbete.  

Inom projektet ”Journeymen: From senior student to novice worker: lear-
ning trajectories in political science, psychology and mechanical engineer-
ing” (Abrandt Dahlgren, Hult, Dahlgren, Hård af Segerstad och Johansson 
2005; se även Abrandt Dahlgren et al. 2006) används Wengers (1998; se 
även Lave & Wenger 1991) begrepp utvecklingsbana (i orginial trajectory) 
för att beskriva hur studenter från tre olika utbildningsprogram hanterar 
övergången mellan studier och yrkesliv. Den övergripande frågan ”What is 
the use of higher education in learning for the professions?” har en inbyggd 
frågeställning om möjligheten att lära sig ett yrke på annat sätt än genom 
utbildning. I projektet har man undersökt hur de olika programmen presen-
terar respektive yrke och vilken koppling till den professionella verksamhet-
en de har. Detta har sedan jämförts med hur de enskilda individerna beskriv-
er skillnaden mellan studier och yrkesliv, dels i slutet av deras utbildning, 
dels efter 18 månader inom respektive yrke.  

Även denna studie utgår från en sociokulturell teori, och begreppen prak-
tikgemenskap, identitetsformering och diskurs är centrala. Man ser vägen 
från högre utbildning till arbetsliv som en förflyttning från en praktikgemen-
skap till en annan med en speciell uppsättning traditioner, begränsningar och 
aktiviteter (Wenger 1998), vilket för individen handlar om ett identitetsskap-
ande. Abrandt Dahlgren et al. menar att det rör sig om en process, där del-
tagande i en praktikgemenskap och reifiering av bland annat redskap, arte-
fakter och begrepp inom denna gemenskap är de centrala faktorerna som gör 
att man blir medlem av exempelvis en professionell arbetsgemenskap. För 
att beskriva individens ställningstaganden och väg in i en praktikgemenskap 
används alltså begreppet utvecklingsbana, vilket här menas individens bio-
grafiska rörelse över tid, inte nödvändigtvis följande en förutsagd riktning 
utan öppen för interaktion med och påverkan från olika deltagare och miljö-
er. (Se vidare 2.5.3 för en diskussion av begreppet.)  

Det man säger sig kunna se är att de tre olika utbildningsprogrammen 
öppnar för olika möjligheter att ”bli” en yrkesperson, beroende på om pro-
grammen förbereder för den faktiska yrkesutövningen (genom såväl gener-
iska kunskaper som mer specifik kunskap som korresponderar med det aktu-
ella yrkets krav) eller om förberedelserna har en mer ritualiserad form snara-
re än verklig förberedelse för yrkeslivets krav. Man använder uttrycket 
”strong sense of profession” och exemplifierar med musiker- och psykolog-
utbildningar i undersökningen, medan ingenjörer och statsvetare genomgår 
en annan typ av utbildning (med sina inbördes olikheter). 
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De olika utvecklingsbanorna är kopplade till dels identitetsskapande, dels 
kunskapsformering. En identitetsformande utvecklingsbana uttrycks som den 
oberoende utredaren (för statsvetarna) eller en utvecklingsbana karaktäriser-
ad av kontinuitet och bekräftelse (för psykologerna). Ingenjörernas identi-
tetsformerande utvecklingsbana karaktäriseras av att de ser sig som sam-
hällsbyggande, där den nyutexaminerade ingenjören helst ska ha generiska 
problemlösande färdigheter, vara flexibel och utbytbar. Den professionella 
rollen är den exklusiva tänkaren som söker den optimala och mest pragmat-
iska lösningen på ett problem (Abrandt Dahlgren et al. 2006:580). Man 
tycker i studien sig se att typiska arbetsuppgifter för den nye ingenjören dock 
inte är det samhällsbyggande i ett större perspektiv, utan mindre, avgränsade 
delar av exempelvis ett större projekt, som de rimligen inte har full förståelse 
eller fullt ansvar för. När det handlar om kunskapsformering beskrivs ingen-
jörernas utvecklingsbana som en diskontinuitet vad gäller kunskapsomfång 
och ansvarstagande i den professionella rollen. Man vill tolka detta som att 
den genomgångna utbildningen ger en formell tillhörighet till ingenjörsge-
menskapen; vetskapen om att man ”gått igenom” det som anses vara en svår 
utbildning, och det att ha klarat av studierna är i sig en biljett till ett poten-
tiellt perifert deltagande som ingenjör i en praktikgemenskap. Vid en jäm-
förelse med utbildningsprogrammets upplägg visar det sig också att själva 
innehållet för många helt enkelt är så pass komplicerat att det uppfattas som 
fragmentiserat och svårt att få ett helhetsgrepp om, vilket förmodligen för-
stärker vikten av sammanhang av mer rituellt slag.15 

Staffan Nilsson (2007) har som syfte att studera vad ingenjörer respektive 
läkare lär sig genom sin utbildning och vilka krav de möter i sin profession-
ella praktik. Genom intervjuer undersöker Nilsson vilka upplevelser man har 
av förutsättningar och möjligheter till fortsatt lärande och professionell ut-
veckling i arbetslivet. Den teoretiska grunden för studien har utgångspunkt i 
professions- och utbildningssociologin samt kunskaps- och kompetensbe-
greppen. Liksom Abrandt Dahlgren et al. visar Nilssons studie att ingenjörer 
ser ingenjörsutbildningen som en generell teknisk utbildning och att en 
eventuell specialisering sker först när de börjar arbeta. Denna kompetens är 
då knuten till den specifika arbetsplatsen eller branschen snarare än en speci-
ell ingenjörsprofession.16  

The engineers in a sense specialize, not in relation to the profession or know-
ledge specific to the profession, but in relation to organisational positions in 
the workplace or knowledge specific to the organisation. (Nilsson 2007:215) 

                          
15 Det utbildningsprogram i studien som ligger närmast den professionella verksamheten är 
psykologutbildningen, men även statsvetarprogrammet har ett upplägg som mer kan direkt 
”översättas” till arbetslivets krav (Abrandt Dahlgren et al. 2006:581–582). 
16 Se även Ingelstam (2000) för en diskussion av begreppet profession i samband med ingen-
jörers utbildning och yrkesroll. 
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Deltagarna i studien tycker generellt att ingenjörsutbildningen saknar helhet 
och ”röd tråd”, och Nilsson vill förklara detta med att den tekniska utveck-
lingen är så pass snabb att det är svårt att anpassa utbildningen till de för 
tillfället rådande kraven; man måste hålla sig till en grundläggande, bred 
teknisk basutbildning. I studien visar det sig också att ingenjörsstudenterna 
ser utbildningen som en bra bas eller grundförutsättning för att lära sig vid-
are i arbetslivet och bli den generalist man uppger att man vill bli (Nilsson 
2007:214). De väljer sin utbildning inte utifrån att de exempelvis har en 
övertygelse om att vilja hjälpa andra eller för att de identifierar sig med an-
dra ingenjörer (såsom läkarstudenterna uppger att de gör i studien) utan snar-
are, utöver ett många gånger stort intresse för teknik, för att den ger anställ-
ningsbarhet och hög lön. Något annat som uppges vara viktigt är möjligheten 
till ett socialt nätverk. Detta kan enligt Nilsson bero på att man inte har en 
klar bild av hur yrket ser ut eller vilket kunskapsinnehåll utbildningen fakt-
iskt ger (2007:212).  

Nilsson beskriver också vilken roll ett arbetsplatsförlagt examensarbete 
kan ha för att underlätta övergången mellan studier och yrkesliv. Ingenjörs-
utbildningen har ingen tradition av praktikperioder som exempelvis läkarut-
bildningen har, och informanterna i studien uppger att de under examens-
arbetestiden får en uppfattning om hur det är att faktiskt arbeta som ingenjör, 
som den enbart teoretiska utbildningen inte kan förmedla.  

Den danska studien At blive del af en arbejdsplads – om sprog og læring i 
praksis av Søgaard Sørensen & Holmen (2004) behandlar inte just över-
gången mellan utbildning och arbetsliv, utan inträdet i arbetslivet för invand-
rare, med fokus på språkinlärning. Projektet använder Lave & Wengers 
(1991) begrepp legitim perifer deltagare (se vidare 2.5.3) i en diskussion om 
villkoren för att lära sig ett nytt språk; man måste t.ex. uppfatta att man hör 
hemma eller inbegrips i gemenskapen som exempelvis medarbetare för att 
ha förutsättning att lära sig. Søgaard Sørensen & Holmen (2004) kommen-
terar det muntliga språkets funktion som del i praktiken: man talar i en prak-
tik med fackuttryck, jargong etc. och man talar om en praktik; fackområdets 
historier och myter är alltså en viktig del av förståelsen av fackområdet och 
utgör ofta lösningen på vardagliga problem. Detta förutsätter emellertid att 
alla aktörer har ett utvecklat gemensamt språk (2004:11–12). Man frågar sig: 
När väljer man att riskera sin sociala identitet för att komma till tals? 

2.4 Behov av forskning om ingenjörers skrivande  
I kapitel 1 pekade jag på ingenjörens eventuellt förändrade yrkesroll, bland 
annat med avseende på krav på skriftkompetens (här i betydelsen kompetens 
att skriva och läsa för att kommunicera med t.ex. olika kategorier av männi-
skor från exempelvis olika yrkesgrupper). Jag relaterade också till utbild-
ningen, och ställde frågan om övergången mellan utbildning och arbetsliv är 
större än man tidigare trott, vad gäller kraven på skriftkompetens.  
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Min undersökning kan ge oss mer kunskap om vilken skriftkompetens 
som krävs i arbetslivet (i det här fallet för ingenjörer), genom att den visar 
vilken typ av skrivande och vilka texter som används i ingenjörers arbete. 
Detta är alltså intressant inte bara genom att den beskriver en yrkesgrupps 
skrivande som inte vi inte vet så mycket om, utan även ur ett pedagogiskt 
perspektiv: undersökningen erbjuder underlag för en diskussion kring hur 
civilingenjörsutbildningen kan utvecklas inom området.  

Metoden att följa tre individer under deras första år som yrkesverksamma 
och jämföra arbetslivets skrivande med utbildningens erbjuder ett perspektiv 
på hur den enskilda individen hanterar övergången mellan utbildning och 
arbetsliv. Genom undersökningen får vi veta vilka kopplingar som kan göras 
mellan arbetslivets skrivande och utbildningens.  

Avhandlingen anlägger som sagt ett sociokulturellt perspektiv, vilket 
bland annat innebär att skrivandet betraktas som situerat i ett sammanhang. 
En sociokulturell eller verksamhetsteoretisk undersökning kan inbegripa 
även analys av text: texten betraktas då som medierande artefakt eller red-
skap i verksamheten. Däremot är det få undersökningar som gjort en för-
djupad språkligt inriktad analys.  

2.5 Teoretiska perspektiv 
Här följer en genomgång av avhandlingens teoretiska perspektiv, där rele-
vanta begrepp diskuteras. Flera av dessa begrepp har i korthet nämnts vid 
redovisningen av tidigare forskning (2.1–2.4).  

2.5.1 Praktikgemenskap och verksamhet 
Begreppen praktikgemenskap, verksamhet och deltagare är relevanta inom 
sociokulturell teori.17 Lave & Wenger (1991) och Wenger (1998) använder 
begreppet praktikgemenskap (community of practice), med vilket menas en 
större social gruppering som deltar i gemensamma verksamheter.18 I Wenger 
(1998) karaktäriseras praktikgemenskapen av tre dimensioner: ömsesidigt 
engagemang, ett gemensamt uppdrag och en delad ”erfarenhetsbas” där ett 
gemensamt språkbruk är en av faktorerna (den engelska termen är shared 
repertoire; se även Barton & Tusting 2005). Ju mer framträdande någon 
komponent är, desto starkare blir praktikgemenskapen. Om exempelvis det 
                          
17 För en introduktion till verksamhets- och sociokulturell teori, se exempelvis Säljö 2000 
och Berthén 2007. 
18 Samtalsforskaren Per Linell (2005) använder praxis i betydelsen ”det som håller ihop 
något till att vara en verksamhet” eller ”övergripande syfte med det man gör”. Att tillägna 
sig ett yrke skulle enligt detta resonemang vara att tillägna sig, bli delaktig i, en praxis eller 
praxisgemenskap. Och denna praxisgemenskap skulle kunna beskrivas i termer av verksam-
heter. Linells intresse ligger dock inte i verksamheter på exempelvis ett organisationsplan, 
utan på det lokala sammanhang som ett samtal utgör. Se även Levinson (1979) för en diskus-
sion av begreppet. 
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gemensamma språkbruket är starkt kan det påverka deltagarna att känna en 
större samhörighet och på så sätt stärka praktikgemenskapen som sådan.  

Enligt Wenger har praktikgemenskapen i den mest grundläggande betyd-
elsen att göra med förhandling om betydelse: ”The negotiation of meaning is 
the level of discourse at which the concept of practice should be understood” 
(1998:72). Att delta i en praktikgemenskap handlar alltså om att nå en ge-
mensam förståelse och införliva praktikgemenskapens kunskap och ideologi 
i sin egen.  

Wengers beskrivning av praktikgemenskap utgår från två komponenter 
som samtidigt stöttar och är beroende av varandra, nämligen deltagande och 
reifiering. Specifika ord kan t.ex. ses som en typ av reifikation som kan väva 
samman deltagare i en praktikgemenskap med varandra (Wenger 1998:62). 
Reifiering är alltså inte enbart explicit, i form av särskilda uttryck eller arte-
fakter såsom verktyg eller teknisk utrustning. En målning kan enligt detta 
synsätt vara en reifiering inom en praktikgemenskap utan att man har expli-
cita uttryck för vad målningen symboliserar. Deltagande å sin sida är lika 
gärna något påtagligt som att samtala, lära ut etc., som något tyst eller under-
förstått (1998:69–70).  

Praktikgemenskapen avgränsas inte av specifika eller isolerade aktiviteter. 
Den utgörs heller inte av ett större sammanhang, socialt eller historiskt, som 
till exempel ett helt land eller en hel kultur. Att låta praktikgemenskapen 
avgränsas av den snävt definierade aktiviteten skulle göra den för mycket 
beroende av situationen eller det specifika samtalet, och man skulle gå miste 
om kontinuitet och tidsdimension. Om man såg praktikgemenskapen som 
densamma som den större gemenskapen (en hel kultur etc.), skulle man i 
stället förlora diskontinuiteter och en del mer lokalt förankrade förhandlingar 
som enligt Wenger (1998) leder till lärande och förändring, exempelvis prak-
tikgemenskapens gemensamma historier. Praktikgemenskapen ligger i stället 
på vad Wenger kallar en mellannivå (1998:124–125).  

Vad gäller språkets roll i en praktikgemenskap är det något som Wenger 
kallar för ett kraftfullt redskap och på så sätt en ”genväg till kommunikation” 
(Wenger 1998:125), men Wengers intresse ligger inte i första hand i att un-
dersöka vår språkanvändning. Dock ingår i kriterierna för vad som är en 
praktikgemenskap flera punkter som är direkt språkligt relaterade, exempel-
vis delade historier, skämt, jargong och olika typer av språkliga reifieringar, 
även möjlighet att enkelt skapa dessa (t.ex. begrepp och specifika uttrycks-
sätt; se Wenger 1998:125–126).  

För att kunna beskriva individens plats i det sociala sammanhang exem-
pelvis en arbetsplats utgör, kan alltså praktikgemenskap användas som över-
ordnat begrepp. Praktikgemenskapen kan t.ex. vara själva arbetsgruppen, 
avdelningen eller hela arbetsplatsen, inom vilken olika verksamheter pågår.  

En alternativ beskrivning av verksamhet finns inom ramen för sociokul-
turell teoribildning hos Säljö (2000), som använder begreppet för att syste-
matisera förståelsen av mänskliga handlingars situerade natur. Här är alltså 
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verksamheten analysenheten. Säljö tar utgångspunkt från Leontievs (1978; 
se även Witte 2005) tredelade hierarki bestående av the activity itself, the 
level of actions och the operations that constitutes a given action (Säljö 
2000:137–138). Modellens tre delar kan beskrivas enligt följande: activity 
eller verksamhetssystem som en kollektiv, varaktig verksamhet, action eller 
handling som målorienterade, individuella aktiviteter och operation som 
rutinmässiga delkomponenter eller operationer på mikronivå; operationer 
kan sägas vara handlingar som automatiserats eller rutiniserats. 

Ett verksamhetssystem är alltså hos Säljö en historiskt utvecklad aktivitet 
av något slag, som återskapas kontinuerligt och utgör ett överordnat sam-
manhang för människors handlingar och operationer.19 En typ av handling 
(dvs. action) kan vara ”rätt” i ett verksamhetssystem medan den inte funger-
ar i ett annat. Exempelvis löser skolbarn snällt matematikuppgifter som de 
utanför skolan inser är konstruerade, eftersom de agerar inom ramen för 
verksamhetssystemet ”skolan” (Säljö 2000). 

Även Berthén (2007) diskuterar Leontievs (1978) hierarki. I sin forsk-
ningsöversikt över verksamhetsteori definierar Berthén verksamheter som 
”historiskt framväxta system av motivdrivna mänskliga handlingar som syft-
ar till att åstadkomma lösningar på behov av något slag” (Berthén 2007:48). 
En upplevd brist skapar alltså ett behov, vilket föranleder konkreta hand-
lingar som tillsammans konstituerar en verksamhet, exempelvis sjukvård, 
postväsende, militär. Det som förenar deltagare i en praktikgemenskap är det 
upplevda målet med vad de gör eller motivet för det gemensamma arbetet. 
Handlingarna är alltså det som konkret konstituerar verksamheten. Med detta 
synsätt blir bland det viktigaste i en analys att identifiera objektet eller målet 
för verksamheten, till vilket de enskilda handlingarna står i relation. Varje 
handling är avsiktlig och underordnad ett mål – utan avsiktligheten finns det 
inga handlingar och heller inget mål . I Berthéns undersökning av en svensk 
särskola identifieras exempelvis målet att driva eleverna att bli självgående 
socialt, och en av de centrala handlingarna är då att träna deras bordsskick. 
Ingående delhandlingar kan vara att träna just hantering av kniv och gaffel, 
eller träna eleverna att tugga med stängd mun (Berthén 2007:95).  

Att identifiera det gemensamma målet är ett sätt att fastställa vad som är 
en verksamhet, men även det att deltagarna talar på ett likartat sätt sins-
emellan om något de arbetar med gemensamt kan vara en god grund för att 
något är en verksamhet: Deltagarna vet vad de gör, har ett gemensamt mål 
och ser på uppdraget på ett likartat sätt. 

Ett exempel på den tredelade modellens hierarkisering är hämtat från 
Witte (2005): den vane skribenten ser inte stavning som en aktivitet i sig så 
                          
19 Med activity system menades enligt Säljö ursprungligen samhälleliga institutioner (skola, 
produktion, sjukvård, kyrka etc.) Säljö jämställer activity system med verksamhetssystem. 
Verksamhet kan användas som beteckning på den lokala praktik man studerar. En skola kan 
ses som en verksamhet som är del av ett verksamhetssystem med vissa mål och en viss 
historia (personlig kommunikation 23/10-06).  
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länge stavningen sker automatiskt. Skrivandet är handlingen medan stav-
ningen är en ingående automatiserad operation. Men, påpekar Witte, om 
skribenten stöter på ett främmande, svårstavat ord, skiftar uppmärksamheten, 
och med den vad som menas med handling, från aktiviteten skriva till akti-
viteten stava (som tidigare var en automatiserad operation), med sina ingå-
ende operationer i form av ljudning eller kontrollering av stavningsregler. 
Hierarkin verksamhetssystem–handling–operation finns alltså kvar, men från 
att ha ingått som operation i en handling kan stavningen ”flyttas upp” till att 
vara en aktivitet i sig, med sina ingående handlingar (Witte 2005:136; se 
även Dias et al. 1999:27).  

Till exempel kan den hypotetiska praktikgemenskapen Programutveck-
lingsföretaget förenas i den (hypotetiska) övergripande verksamheten att ut-
veckla program, där medlemmarna deltar i verksamheten att programmera, 
att utforma gränssnitt och att skriva bruksanvisning. Verksamheterna kan 
analyseras i termer av handlingar och operationer, t.ex. kan i att skriva 
bruksanvisning ingå att testa specifika funktioner, beskriva dessa i skrift, 
formulera funktionerna i termer av uppmaningar till en tänkt läsare och ut-
forma uppmaningarna grafiskt. Operationerna som ingår i exempelvis hand-
lingen utforma uppmaningarna grafiskt skulle kunna vara att skriva in texten 
i datorn, använda datorns grafikfunktioner i form av olika knapptryckningar 
osv. Vad som utgör handlingar respektive operationer i en verksamhet är 
alltså en empirisk fråga; den som behärskar skriftspråket utför förmodligen 
operationer när hon formar bokstäver och stavar orden, medan nybörjarens 
stavning och utformning av bokstäver kan ses som handlingar.  

Om det i stället är (den medierande) handlingen som är den intressanta 
analysenheten, kan James Wertsch (1998) ses som en teoretisk företrädare. 
Wertsch är även han inspirerad av Leontiev (1978) och framför allt Vygot-
sky (1978), en annan förgrundsfigur inom sociokulturell teoribildning. I sin 
diskussion av hur vi kan tolka människors handlande i ett sociokulturellt 
sammanhang tar Wertsch utgångspunkt i vad han kallar mediated action (se 
Wertsch 1998) dvs. medierande handling: för att kunna handla i en ny prak-
tikgemenskap måste vi tillägna oss och appropriera de medierande redskap 
som är centrala för den verksamhet som vi deltar i. Begreppet medierande 
handling eller medierande redskap kommer att diskuteras i avsnitt 2.5.4. 

Forskningsgrenen aktivitetsteori ser själva systemet där aktiviteten eller 
verksamheten som pågår som analysenhet, alltså inte verksamheten i sig 
eller praktikgemenskapen som deltar i den aktuella verksamheten. För akti-
vitetsteorin är utgångspunkten det gemensamma målet med aktiviteten, dvs. 
det som håller en grupp individer samman (se bl.a. Engeström 1987, 1996, 
2001). Liksom Säljö utgår Engeström från Leontievs tredelade hierarki. I en 
triangelformad modell för aktivitetssystemet ingår bland annat deltagare, 
redskap och mål med aktiviteten. De olika enheterna påverkar varandra i en 
ömsesidig relation och modellen implicerar att systemen är dynamiska och 
föränderliga.  
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Den aktivitetsteoretiska metoden att närma sig exempelvis en yrkesverk-
samhet för att analysera vad deltagarna gör när de arbetar, synliggör en rad 
relationer. Exempelvis är det möjligt att få tillgång till individens perspektiv: 
hur hanterar man nya arbetsuppgifter och nya sammanhang, t.ex. när man 
börjar på ett nytt arbete eller ställs inför en ny arbetsuppgift? Dock är fokus i 
den aktivitetsteoretiska undersökningen aktiviteten som helhet, och syftet 
med undersökningen är ofta att deltagarna i respektive aktivitetssystem själ-
va ska kunna reflektera och kommentera eventuella konflikter mellan ex-
empelvis deltagarna och arbetsdelning, regler och redskapsanvändning, del-
tagare och mål med aktiviteten, för att kunna utveckla systemet. 

För bearbetningen av min undersökning har jag utformat en analysmodell 
inspirerad av Engeströms aktivitetsteoretiska ramverk, men med tydligare 
fokus på individen och hennes roll i verksamheterna, för att kunna diskutera 
villkoren för skrivandet i ingenjörens arbete och utbildning. I följande avsnitt 
presenteras det aktivitetsteoretiska ramverket kort.  

2.5.2 Aktivitetsteori och aktivitetssystem 
En gren inom sociokulturell teoribildning är alltså aktivitetsteorin. Utgångs-
punkten för exempelvis Engeström, Miettinen & Punamäki (1999) är det 
kollektiva handlandet, dvs. aktivitetssystemet, den grundläggande analysen-
heten, och det som konstituerar en verksamhet är målet med nämnda verk-
samhet. Engeströms modell visar hur olika enheter eller faktorer påverkar 
varandra; det handlar exempelvis inte om någon självklar riktning från peri-
feri till centrum. Modellen säger att det finns en relation mellan kollektiva 
motiv och individuella mål, som inte alltid behöver stämma överens, vilket 
kan hjälpa oss att identifiera den irrationalitet som vi ofta visar upp i vårt 
handlande.  

I den triangelformade modellen finns enheterna aktivitetens object eller 
uppdraget, subject eller deltagarna i aktiviteten, tool eller de redskap man 
använder för att delta i aktiviteten och, i triangelns bas, rules eller regler och 
normer för redskapsanvändande, community eller (praktik-)gemenskap och 
slutligen division of labour eller deltagarnas arbetsdelning.20 De olika enhet-
erna förklaras i samband med exemplifieringar nedan.  

Hur avgör man vad som är ett aktivitetssystem, dvs. hur ”ser” man att det 
handlar om en eller flera människor som har ett gemensamt mål för det de 
gör, som håller dem samman i en (praktik)gemenskap? Följande citat besvar-
ar frågan: 

The analyst constructs the activity system as if looking at it from above. At 
the same time, the analyst must select a subject, a member (or better yet, mul-
tiple different members) of the local activity, through whose eyes and inter-

                          
20 Översättningarna av termerna är mina.  
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pretations the activity is constructed. (Engeström, Miettinen & Punamäki 
1999:10) 

Analysen startar alltså med ett betraktande av något som verkar vara en akti-
vitet, utifrån eller uppifrån, samtidigt som en (eller flera) deltagares per-
spektiv intas. Utifrån detta beskrivs och analyseras det som sker, och vilka 
relationer de olika komponenterna har till varandra: praktikgemenskap, del-
tagare, regler för redskapsanvändandet, och arbetsdelning. De lokala verk-
samheterna, dvs. de aktuella aktivitetssystemen man för tillfället studerar, 
sätts också in i ett historiskt perspektiv. Det kan ses som ett sätt att i det lo-
kala förhållandet spåra globala och historiska mönster och regelbundenheter. 
Engeström (1996) exemplifierar med sitt eget deltagande i en konferens 
(Figur 1).  

 

Figur 1. Aktivitetssystemet för Engeströms deltagande i verksamheten 
vetenskaplig konferens (ur Engeström 1996). 

Målet med konferensen är att diskutera centrala teman för en speciell teori 
vars förväntade resultat är att forma nya mönster och redskap för att disku-
tera och samarbeta kring det speciella ämne konferensen tar upp. Deltagare 
är inte bara Engeström själv, utan den grupp forskare som organiserar kon-
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ferensen. Den större praktikgemenskapen är kollegor över hela världen (eller 
kanske deltagarna i konferensen generellt och inte just de som organiserat 
den). Praktikgemenskapen (som de specifika deltagarna är deltagare i) har 
sina regler eller konventioner, i det här fallet konventioner för hur man bruk-
ar samarbeta vetenskapligt, t.ex. hur en konferens är upplagd eller hur de 
språkliga redskapen i form av texter är organiserade och använda. Arbetsdel-
ningen har i exemplet att göra med hur olika teoretiska skolor, discipliner 
och till och med nationer intresserar sig för olika delar av en speciell teori 
eller ett intressefält. 

Genom aktivitetssystemet synliggörs eventuella konflikter och erbjuder i 
ett andra steg sätt att lösa dessa.21 Aktivitetsteorin har alltså såväl ett deskrip-
tivt som intervenerande syfte. Resonemanget om konflikt handlar exempel-
vis om olika deltagares syn på vad som är målet med en aktivitet, eller del-
tagarnas roller. En konflikt kan uppkomma genom att en uppgift som till 
synes är likadan inom två olika aktivitetssystem, exempelvis inom utbild-
ningen respektive arbetslivet, inte går att lösa på samma sätt inom de olika 
systemen.22 Fenomenet illustreras i Russel och Yañes (2003) i undersök-
ningen av en universitetsmiljö: vi får följa Beth, som studerar historia. Beth 
har svårigheter att förstå vad läraren egentligen kräver när studenterna får 
uppgiften att skriva en historisk recension; hon anser att hon ”kan” genren 
recension sedan tidigare (från sina studier i journalistik), men den recension 
hon levererar godkänns inte. Russel & Yañes (2003) förklarar detta i termer 
av aktivitetssystem: Beth tror sig behärska genren recension (dvs., i Russel 
& Yañes tolkning, modellens redskap) från sina tidigare erfarenheter men 
reflekterar inte över att recension är något annat inom journalistik jämfört 
med historia. Framför allt handlar det om att målet för aktiviteten att skriva 
recension i historia inte är detsamma som målet för det allmänna journalist-
iska recensionsskrivandet; med det följer att redskapen inte är desamma – 
det kritiska granskandet finns till exempel inte i den journalistiska recension-
en, men kan sägas vara huvudredskapet i den historiska. En av Russel & 
Yañes slutsatser är alltså att genrer som liknar varandra skulle kunna funger-
ar som länk mellan olika aktivitetssystem, och göra det möjligt för individen 
att hantera det nya systemet mot bakgrund av tidigare erfarenheter. Beth har 
alltså nytta av sitt deltagande inom det intilliggande aktivitetssystemet – 
genom att behärska den ena genren är det enklare att tillägna sig den andra. 

Russel & Yañes diskuterar också Engeströms (1987, 2001) användning av 
begreppet psychological double bind – det ”blir inte bra” om Beth gör som 
hon lärt sig inom journalistik och det blir inte bra om hon gör som hennes 

                          
21 Konflikt används här inte i en negativ bemärkelse, utan i stället som en situation där det 
finns fler än en lösning på ett problem eller en situation.  
22 Konflikter uppstår mellan de olika delarna i aktivitetssystemet, och illustreras i modellen 
med pilar mellan de olika delarna. Poängen är att kunna synliggöra var i systemet konflikter 
uppstår.  
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lärare i historia ber henne att göra.23 Double-bind-situationen är en effekt av 
en konflikt någonstans i systemet, i Beths fall konflikten mellan målet och 
resultatet av aktiviteten och själva redskapet. Engeström (1987, 2001) ser 
detta double bind-fenomen som det som föregår en expansion – och för att 
expansion verkligen ska äga rum krävs att man ställs inför en double bind-
situation vilken kräver en omvärdering av aktiviteten och ett nytt sätt att tän-
ka eller åtminstone att agera. Individen internaliserar så inte bara de nya 
erfarenheterna utan expanderar i sitt handlande. 

I en aktivitetsteoretisk studie av dokumentationsskrivande diskuterar 
Winsor (1999) vilken roll skrivande har i ett sammanhang som karaktäriser-
as av flera olika aktivitetssystem.24 Winsor ställer i artikeln aktivitetsteori 
mot genreteori, och vill delvis se det som en fråga om hur man hanterar kon-
textbegreppet: Winsor vill betrakta kontext som något annat än en behållare 
vi fyller med innehåll (vilket hon hävdar att en genreteori tenderar att göra) 
och i stället som något i ständig förändring och som påverkar såväl som 
påverkas av det som ”stoppas i”, i det här fallet texterna. Hon fortsätter: 

Moreover, unlike genre theory, which usually concentrates its analysis on re-
petition and continuity (and thus underplays the role of agency and change), 
current understandings of activity theory assume that tensions and discon-
tinuities within any system are normal because complex organization almost 
always encompass several subsidiary activity systems with different objec-
tives. (Winsor 1999:201) 

Sammanfattningsvis konstaterar Winsor (1999) att ju mer informanterna i 
undersökningen arbetar och får erfarenhet, desto mer pratar de också om 
dokumentationsverksamheten; man ser dokumenterandet som manifestation 
av både vad de gjort och vad de önskar göra, eller i mer överordnade termer 
”etablera gemensam förståelse av händelser och aktiviteter inom praktik-
gemenskapen” (min översättning).25  

Aktivitetsteoretiskt förstås denna förändring i själva förhållningssättet: att 
dokumentation var meningsfull för en anställd men inte för praktiserande 
studenter som deltog på mer tillfälliga villkor (jämfört med när de exempel-
vis under skoltiden bara praktiserade på ett företag och inte var anställda).  

Aktivitetsbegreppet har dock fått kritik, exempelvis från Witte (2005): 
Witte anser att aktivitetsteoretikerna betraktar aktiviteten a priori utan att den 
egentligen problematiseras; det är svårt att bygga teori när en grundläggande 
enhet inte är framanalyserad utan bara ”finns där” – risken för cirkelresone-
mang är helt enkelt för stor. Bracewell & Witte (2003) föreslår i stället de 

                          
23 Inom psykologin översätts det med ”dubbla budskap”; jag tolkar det här som en olöslig 
situation alternativt paradox eller dilemma. 
24 Winsor (1999) refererar i artikeln bl.a. till Russel (1997). 
25 Jfr även med uttrycket CYA= cover you ass, vilket anspelar på syftet med skrivande att 
visa att man gjort det man ska, inte att man verkligen vill berätta något. Se Barabas (1993). 



                                                                 40 

alternativa begreppen ensembles och task (som motsvarande deltagare, me-
dierande redskap och gemensamma syften). 

Russel & Yañes (2003) såväl som Winsor (1999) löser dock detta, i det 
att identifieringen av själva aktiviteten tydliggörs: genom intervjuer och 
andra studier av verksamheterna analyseras aktiviteten fram och kan fungera 
som utgångspunkt för exempelvis ett förändringsarbete. Även i Engeström, 
Miettinen & Punamäki (1999) beskrivs just det Witte (2005) efterlyser: var-
för aktiviteten i sig är en nödvändig analyskategori och hur forskaren går 
tillväga för att identifiera den (bl.a. genom intervjuer och deltagande obser-
vationer).26 

Aktivitetsteorin kan ses som en i första hand deskriptiv modell, där rela-
tioner mellan olika kategorier i en aktivitet synliggörs. Inom aktivitetsteorin 
är det vanligt är att man följer objektet för ett aktivitetssystem genom hela 
processen, från start till mål. Många aktivitetsteoretiska studier syftar dock 
till att utveckla exempelvis gruppers gemensamma arbete, där deltagarna i 
studien själva får använda den aktivitetsteoretiska modellen för att beskriva 
konflikter och spänningar som utgångspunkt för framtida förändring och 
utveckling (se bl.a. Engeström 1996). Fokus ligger inte i första hand på ex-
empelvis individen utan på de relationer som ingår i systemet.  

I min undersökning, där analysenheten är informanternas skrivande, fång-
ar aktivitetssystemet ett par viktiga faktorer. En är att individen inte skriver 
isolerad från ett större sammanhang. En annan är att skrivandet påverkas inte 
bara av skrivuppdragets storlek och art utan även hur arbetsdelning och red-
skapsanvändning ser ut, vad individen har för erfarenheter sedan tidigare och 
hur praktikgemenskapens normer och regler för aktiviteten och deltagandet 
ser ut. En tredje är betraktandet av utbildning och arbetsliv som olika aktivi-
tetssystem där deltagarna agerar i olika roller med olika mål, vilket kan ge 
skrivandet inom de olika sammanhangen olika funktion: enligt detta synsätt 
handlar det om att skrivande omgärdas av olika villkor och olika behov inom 
olika aktivitetssystem.  

2.5.3 Deltagaren i praktikgemenskapen 
För att diskutera deltagaren i en praktikgemenskap och hennes väg in i en ny 
gemenskap, är Lave & Wengers begrepp legitimate peripheral participation, 
LPP, användbart. Lave & Wenger (1991) fokuserar på deltagarna i praktik-
gemenskapen, alltså den grupp eller den gemenskap som deltar i en gemen-

                          
26 En kommentar till aktivitetssystemets utgångspunkt att aktiviteten sker i interaktion och 
inte individuellt är Dysthes (1999) resonemang, (som bygger på Vygotsky 1978), huruvida 
det går att beskriva skrivande som bara riktar sig tillbaka till skribenten som ett socialt feno-
men. Enligt Dysthe (1999) kan denna typ av skrivande ändå ha en form som potentiellt kan 
delas av andra. Det handlar alltså om att det finns potentiellt flera läsare, vilket innebär att 
individen ändå handlar i ett sammanhang (men alltså inte i en fysisk bemärkelse). Se även 
Dias et al. (1999) som diskuterar detta. 



                                                                 41 

skap. Man vill undersöka hur det går till att bli medlem i en praktikgemen-
skap, och ser lärande och socialisering som inkapslat i en social kontext där 
individen i sin tur påverkar denna kontext eller praktik. Enligt detta synsätt 
lär man sig både som exempelvis handledare och som novis, som mästare 
och lärling, och den perifera deltagaren blir, om han ges inträde och själv har 
motivation och engagemang, sedermera etablerad deltagare:  

Peripheral participation is about being located in the social world. Changing 
locations and perspectives are parts of actors’ learning trajectories, develop-
ing identities, and forms of membership. Furthermore, legitimate periphera-
lity is a complex notion, implicated in social structures involving relations of 
power. (Lave & Wenger 1991:36; kursiv i original.)  

I Wenger (1998) beskrivs individens väg in i praktikgemenskapen i termer 
av identitetsskapande. Utgångspunkten är att identitet inte är något fixt eller 
förutbestämt, utan något temporalt som vi också formar, i en social kontext. 
Genom exempelvis utbildning eller andra erfarenheter lägger vi på nya di-
mensioner av vår bild om oss själva och därmed en ny del av vår identitet.  

Wenger använder begreppet utvecklingsbana (eng. trajectory) för att be-
skriva individens identitetsskapande i samband med deltagande i en praktik-
gemenskap. Utvecklingsbanan beskrivs som något utan bestämd riktning 
eller destination; det handlar alltså inte om en förutsägbar upptrampad stig, 
snarare en kontinuerlig rörelse som kopplar ihop det som varit, det som är nu 
och framtiden: ”A sense of trajectory gives us ways of sorting out what 
matters and what does not, what contributes to our identity and what remains 
marginal.” (Wenger 1998:155). Wenger räknar med fem olika utvecklings-
banor: 

− perifer bana, som aldrig leder fram till fullt deltagande men som ger till-
gång till gemenskapen  

− inåtgående bana, som har målet fullt deltagande 
− insiderbana, en fortsatt utveckling från att man har blivit fullvärdig del-

tagare 
− gränsutvecklingsbana, som kopplar praktikgemenskaper samman (Wen-

ger karaktäriserar det som en form av mäklarsyssla: individen ”mäklar” 
ett samband mellan olika praktikgemenskaper.) 

− utåtgående utvecklingsbana, som leder utåt, t.ex. från en praktikgemen-
skap till en annan. (Även vägen ut från en praktikgemenskap kan alltså 
ses som en utveckling, som ger nya perspektiv och syn på världen på ett 
nytt sätt.) 

Med exempel från sin egen studie av en avdelning på ett större försäkrings-
bolag (i undersökningen kallad ”Alinsu”) beskriver Wenger hur olika ut-
vecklingsbanor ger skadereglerarna på företaget olika perspektiv på sitt del-
tagande: siktar man exempelvis på karriär inom företaget eller branschen, 
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eller bara på att få ut sin lön? Följer man alltså en utvecklingsbana där målet 
är att bli fullvärdig deltagare eller följer man en perifer utvecklingsbana, där 
det räcker med att man gör det man ska för att få betalt?  

Det är dock inte bara själva arbetsuppgiften som påverkar vilken utveck-
lingsbana som är tillgänglig och vilken man väljer.27 Även inneboende karri-
ärmöjligheter påverkar: vad är möjligt, förväntat, eftersträvansvärt? Varje 
praktikgemenskap erbjuder en uppsättning möjligheter för individen att för-
handla sig fram till vilka utvecklingsbanor hon väljer att följa. Även övriga 
deltagare bidrar till vilka utvecklingsbanor som är tillgängliga. Genom dess 
deltagare aktualiseras praktikgemenskapens gemensamma historia: deltagar-
na erbjuder genom sina historier möjliga identiteter åt nykomlingar, och 
praktiken själv ger liv åt dessa historier och en möjlighet till ömsesidighet; 
de erbjuder en väg in i dessa historier, genom den enskildes erfarenheter. 
Wenger uttrycker det som ”a field of possible trajectories and thus the pro-
posal of an identity” (1998:156). 

Wenger betonar att nykomlingar, trots påverkan från andra deltagare, 
skapar sin egen identitet; det handlar inte om att kopiera någon annan. Ny-
komlingen erbjuder också praktikgemenskapen något nytt och påverkar på så 
sätt etablerade deltagare. Det råder heller inte något enkelt linjärt förhållande 
mellan nykomlingen och den etablerade deltagaren. Alla individer bär med 
sig egna historier att jämka samman med varandra och praktikgemenskapen 
som helhet (Wenger 1998:157). 

Aktivitetsteorin använder inte begreppet legitim perifer medlem, eftersom 
nykomlingen inte betraktas som kommande från ingenstans för att delta i en 
stabil och ”färdig” praktikgemenskap. Nykomlingen ses inom aktivitetsteo-
rin snarare som en deltagare i ett annat aktivitetssystem som ska delta i ett 
nytt, med sina erfarenheter och sitt kunnande, vilket kan leda till konflikt och 
potentiell förändring hos alla deltagare i det nya systemet.28 Enheterna på-
verkar alltså varandra (potentiellt) lika mycket. Lave & Wenger (1991), vars 
utgångspunkt är själva praktikgemenskapen, tar enligt Engeström, Miettinen 
& Punamäki (1999) heller inte hänsyn till oväntade ”rörelser” såsom ifråga-
sättande av auktoriteter och förslag på förändring.29 

Wenger får också kritik av literacyforskarna Barton & Tusting (2005) an-
gående den starka fokuseringen på den lokala arbetsplatsen eller den spe-
                          
27 Arbetsuppgiften ska dock inte ses som någon isolerad aktivitet, utan snarare en händelse 
av flera på en utvecklingsbana, vilken tillsammans med andra händelser påverkar individens 
engagemang i praktiken, i termer av den utvecklingsbana man väljer och identiteten man 
formar.  
28 Jag betraktar såväl Tekniska Institutet som arbetsplatserna som relativt stabila praktik-
gemenskaper, däremot är de olika aktivitetssystemen mindre stabila och ser olika ut bero-
ende på vilken deltagares perspektiv man anammar: bland annat skiftar rollerna beroende på 
om deltagarna är etablerade eller ej.  
29 Det ska dock inte förstås som att hela det aktivitetsteoretiska fältet är överens om denna 
inställning, utan detta är i första hand utgångspunkter som återges i Engeström, Miettinen & 
Punamäki.  
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cifika avdelningen som undersökningen har. I och med detta går enligt Bart-
on & Tusting viktiga perspektiv förlorade, exempelvis frågan om maktrela-
tioner. Analysen blir också alltför ahistorisk. Man föreslår att man i stället 
ser till branschen i stort (”the field of business more generally”). Utifrån sitt 
literacyperspektiv anser Barton & Tusting att skriftbruket (vilket Wenger 
ägnar enbart ett begränsat intresse åt) på en arbetsplats måste förstås i ett 
större socialt sammanhang än enbart inom en avdelning; skrift och skrivan-
det bör ses som bryggor mellan arbetsplatser och kontexter. Barton & Tust-
ing (liksom Russel & Yañes 2003) ser alltså skriftpraktiker som något man 
bär med sig från en situation till en annan, exempelvis mellan olika arbets-
platser inom samma bransch (Barton & Tusting 2005:24). Barton & Tusting 
(2005) anser att ett literacyperspektiv skulle kunna komplettera den socio-
kulturella forskningen. Det är enligt Barton & Tusting till exempel vanligt 
med typiska arbetsplatsskriftbruk, med andra normer än exempelvis utbild-
ningens skriftbruk (med avseende på arbetsprocesser, samarbete kring skriv-
ande, bedömning och värdering). 

2.5.4 Begreppet medierande redskap 
I den modell för skrivande och deltagande jag använder ingår redskap som 
en kategori. Begreppen mediated action och cultural tool, i översättning 
medierande handling och medierande redskap, används av en rad forskare 
hemmahörande i sociokulturell teori, och är ett fruktbart sätt att fördjupa 
analysen (se bl.a. Vygotsky 1978, Engeström 1987; 1996; 2003, Wertsch 
1998, Säljö 2000, Scollon 2001, Witte 2005, Nilsson 2003, Blåsjö 2004). I 
diskussionen om medierande redskap använder jag i första hand James 
Wertsch (1998) som referens, med anledning av att hans användning lämpar 
sig för analysenheten skrivande och det i första hand språkliga material 
undersökningen bygger på.  

Wertsch (1998) ser den medierande handlingen som utgångspunkt för sin 
analys av mänsklig interaktion: För att kunna handla i en viss kontext måste 
man inte bara ha sakkunskap utan även kunna bemästra och införliva de me-
dierande redskap som används i just denna kontext. Medieringen innebär 
själva förmedlingen av det man vill säga eller göra så att man uppnår det 
man avser med sin handling, exempelvis så att en annan människa förstår, 
t.ex. genom verbalspråkliga uttryck eller tekniska artefakter. Ett vardagligt 
exempel kan vara telefonen som ett medierande redskap för att två individer 
ska kunna tala med varandra på avstånd.  

Aktiviteter och mänskligt handlande ska här förstås socialt; aktiviteter har 
visserligen en individuell psykologisk dimension och det kan vara en enskild 
individ som deltar: poängen är dock att den individuella dimensionen inte 
handlar om en separat storhet eller process utan snarare en aspekt av en 
aktivitet (Wertsch 1998:23).  
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En egenskap hos redskap är att de är dynamiska och specifika för grupp-
en, sammanhanget och tiden; den svenska språkforskaren Blåsjö (2004) ex-
emplifierar med ungdomars citerande (och hon ba’), vilket är ett redskap 
som skiljer sig från forskarens sätt att markera anföring (vilket exempelvis 
skulle kunna vara NN säger:…; Blåsjö 2004:31). 

Wertsch poängterar dock att redskapen oundvikligen är situerade kultur-
ellt, institutionellt och historiskt. Wertsch uttrycker det som att individen och 
redskapet ingår i en enhet. Ett tydligt exempel kan hämtas från matematiken: 
vi använder algoritmer för multiplikation och anser kanske att vi själv löser 
talet, men är det inte redskapet (den aktuella algoritmen) och individen som 
tillsammans räknar ut det rätta svaret? Vi skulle inte klara att multiplicera 
som vi gjorde utan algoritmen, och algoritmen ensam kan naturligtvis inte 
räkna. Däremot erbjuder redskapet möjligheter eller fördelar som gör uträk-
ningen möjlig. Vi vet kanske inte riktigt varför just denna algoritm fungerar, 
men vi vet att den fungerar och vi litar på att den räknar rätt åt oss (eller, 
som Wertsch säger, att vi med hjälp av den, t.ex. dess syntax eller rumsliga 
organisering) får rätt svar på det matematiska problemet (Wertsch 1998: 
29).30 Det skulle kunna uttryckas som att individen/-erna alltid påverkar red-
skapen i sin användning, och att redskapen i sin tur påverkar och förändrar 
användaren; genom att lära sig att använda redskap som man tidigare inte 
använt påverkas man i sitt handlande. Spänningen mellan redskap och an-
vändare är det som gör att redskapen utvecklas.  

För min undersökning är, utöver detta grundläggande förhållande, följan-
de egenskaper hos ett medierande redskap relevanta:31  

Sammanhanget sätter ofta upp villkoren för vad som är möjligt att efter-
sträva. Wertsch anser också att det typiska är att det finns multipla mål med 
ett redskapsanvändande; ofta är syftena dessutom i konflikt med varandra. 
Ett exempel är matematikuppgiften i skolan: ett syfte är att få rätt svar, och 
ett annat kan vara att använda siffersystemet och algoritmen rätt. Wertsch 
diskuterar om det finns inneboende syften som skiljer sig från den specifika 
användarens egna syften. Man måste, enligt Wertsch, ta hänsyn till mer av 
den sociala situationen än bara målet med redskapsanvändningen: ska det 
t.ex. användas i en situation där man blir bedömd eller handlar det om att 
öva på användningen (där resultatet inte är det viktiga)?  

De multipla målen behöver inte alltid vara gemensamma för deltagarna: 
målet med en examensuppgift på högskolan kan vara olika från officiellt 
(alltså högskolans) håll och från övriga deltagares (studentens, handledarens 
etc.) håll; subjekten kan ha olika uppfattning om målet, vilket kan leda till 
konflikt av olika slag.  
                          
30 Jfr även med begreppet reification enligt actor-networkteorins (ANT) användning. Se 
Burton & Tusting (2005) för en kommentar till begreppet. 
31 Övriga egenskaper handlar bland annat om redskapens materialitet, redskapens ärftlig-
hetsstråk (inspirerat av Vygotskys ärftlighetsmetod), och det fenomen att redskapen ofta är 
skapade av andra skäl än att just förenkla medierat handlande.  
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Medierande redskap såväl möjliggör som begränsar handlande. För att ett 
redskap ska fungera i en social kontext måste dess användning vara någor-
lunda normerat. En hammare kan användas till att slå i en spik men också för 
att klia sig på ryggen med, men ett verbalspråkligt redskap förutsätter en viss 
användarkonsensus. Ett exempel är genrekompetens inom ett visst område: 
om vi får tillgång till en viss praktikgemenskaps konvention när det gäller att 
skriva en rapport, möjliggör det vårt deltagande i gemenskapen. Det be-
gränsar samtidigt vårt handlingsutrymme: vi tycker kanske att vi inte längre 
”får” skriva som vi vill, om det råder konsensus kring en specifik mall eller 
speciella uttryckssätt som ska ingå i den specifika genren.32  

Användande av medierande redskap kan också beskrivas i termer av 
skicklighet eller kunskap. Fokus ligger här på hur användandet av ett redskap 
leder till utveckling av en speciell färdighet, och inte en generell. Exemp-
elvis kanske vi tycker att vi behärskar bilkörning: vi vet hur vi gör för att få 
igång bilen och komma iväg och köra, men har inte full kunskap om hur 
motorn fungerar, vad det är som gör att motorn startar eller hur bränslet fakt-
iskt används. Vi kan köra bil, men redskapet är inte internaliserat i vårt med-
vetande. I tillägnandet av ett nytt språk kan det handla om typiska standard-
fraser som fungerar för sitt tänkta sammanhang och som vi på så sätt an-
vänder rätt, även om vi inte kan redogöra för de olika ingående språkliga 
elementen. Vi kan använda delar av redskapet men inte helt och fullt.  

Processen att tillägna sig ett medierande redskap kan karaktäriseras i 
termer av appropriering (dvs. att göra redskapet till ”sitt eget”). Att lära sig 
ett nytt språk kan handla om processen att tillägna sig ett nytt ord när man 
börjar använda det; i början är det till hälften någon annans och till hälften 
ens eget, och det blir mer användarens eget när han fyller det med egna 
intentioner, uttal, anpassning det till det egna syftet med användandet.33 Red-
skapet blir dock enligt detta synsätt aldrig helt och hållet ens eget, eftersom 
redskapet är situerat i tid och rum och dess inbyggda historia alltid finns 
kvar.  

För Wertsch är således fenomenet appropriering centralt: i ett första steg 
handlar det om att behärska och använda ett redskap (vilket Wertsch kallar 
för mastery), men det behöver inte betyda att man accepterat redskapet och 

                          
32 I Hållsten (2001) undersöks hur olika företag använder dokumentmallar, vilket enligt in-
formanterna ibland styr hela arbetsprocessen och inte minst begränsar de anställdas möj-
lighet att uttrycka sig som de vill och disponera rapporten på ett sätt de själv tycker är bäst. 
Samtidigt gör dokumentmallen att den vane skribenten relativt snabbt och enkelt kan skriva 
en rapport som hon vet fyller företagets krav och kan representera företaget utåt.  
33 Detta kommenteras av Wertsch: ”…carried to its extreme, this view on appropriation 
would seem to suggest that agents are mindless, helpless consumers of the mediational 
means provided by their sociocultural setting. Such a perspective reduces the role of agent to 
such a degree, however, that it loses sight of the irreducible tension between agents and cul-
tural tools that characterize mediated action. In actuality, just as fibreglass poles do not sling 
’human projectiles’ over cross bars, languages do not make agents speak.” (Wertsch 1998: 
55–56) 



                                                                 46 

på så sätt gjort det till sitt. Ett exempel som ges är återigen matematikens 
algoritmer: vi känner igen och kan tillämpa en formel för integraler, och får 
genom användandet av redskapet rätt svar, men det behöver inte betyda att vi 
har insikt i hur de olika delarna i formeln hänger ihop – vi har en instrument-
ell förståelse men inte någon insikt i sammanhangen. Vi använder kanske 
också redskapen med visst motstånd; vi vet hur vi ska tillämpa redskapet på 
rätt sätt men har svårt att exempelvis förklara den bakomliggande logiken för 
en annan användare. 

Medierande redskap kan kopplas till Leontievs (1978) tredelade hierarki, 
där verksamhet, handling och operation särskiljs: barnet som är i färd med 
att lära sig skriva utför fortfarande medvetna handlingar när hon skriver sina 
texter. När vi lärt oss använda skriftspråket blir det med tiden automatiserat 
och vi utför operationen att skriva. Skriftspråket i sig är alltså för den vuxne, 
litterate språkbrukaren inte ett medierande redskap, utan snarare en resurs för 
att använda andra verbalspråkliga redskap. Däremot kan verbalspråket som 
helhet ses som ett medierande redskap för att forma ett innehåll, parallellt 
med exempelvis praktiska eller matematiska redskap.  

Vad som är resurs och vad är medierande redskap kan vara svårt att sär-
skilja. En gränsdragning handlar alltså om på vilken nivå företeelsen befinn-
er sig i den tredelade hierarkin. En annan gränsdragning handlar om i vilken 
grad man kan avgöra om företeelsen är formad av den aktuella praktik-
gemenskapen: är företeelsen så allmän att den inte är meningsskapande i ett 
visst sammanhang, går det inte att definiera den som ett medierande redskap. 
Vårt skriftspråk är inte format eller specialiserat inom en viss verksamhet 
hos en viss praktikgemenskap. Däremot är specifika användningar av olika 
verbalspråkliga företeelser medierande redskap som formar ett innehåll så att 
det blir meningsfullt för andra deltagare i praktikgemenskapen.  

I avhandlingen diskuteras genrer såväl som specifika verbalspråkliga ut-
tryck som redskap för att delta och handla inom en praktikgemenskap: Gen-
ren rapport fungerar som redskap för att delta i en specifik projektarbetes-
verksamhet. I exempelvis forskningsrapporten kan ett antal verbalspråkliga 
såväl som matematiska redskap identifieras: exempelvis figur med bildtext 
för att visa mätresultat eller (i löpande text) förklaringar för att illustrera 
motsvarande resultat.34  

Medierande redskap är alltså fenomen som man kan urskilja på olika 
nivåer. På detta sätt skulle man kunna tala om språket i sig som ett medier-
ande redskap men också om definitioner eller liknande mer specifika språk-
liga former på ett sätt som exempelvis Blåsjö (2004) gör (se även Wertsch 
                          
34 Ett annat exempel är hämtat ur Blåsjö (2004) som visar att nationalekonomerna i under-
sökningen ägnar sig åt att förutsäga och resonera kring ekonomisk utveckling (exempelvis 
hypotetiska förhållanden kring frågor som skatter, inflation, arbetslöshet). Redskap som an-
vänds för detta är bland annat det logiska resonemanget i betydelsen problemlösning i flera 
steg ofta med hjälp av matematiska hjälpmedel och modeller som koncentrerar och gör 
resonemang tydligare eller metafor för faktiska förhållanden (Blåsjö 2004:65–70). 
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1998 och Scollon 1999). Blåsjö ser det som möjligt att det som i ett samman-
hang är en social praktik i ett annat sammanhang kan fungera som redskap i 
en överordnad social praktik. ”Att kritisera litteratur” kan enligt detta reso-
nemang fungera som redskap för att delta i den överordnade praktiken ”att 
positionera sig inom det kulturella fältet” (Blåsjö 2006a). 

Det kan framstå som att medierande redskap är allt man behöver för att 
göra något, alltså att så snart man lärt sig att använda ett redskap kan man 
delta i den verksamhet som redskapet används inom. Det är dock inte tanken 
med begreppet. Medierande redskap är något man måste kunna hantera för 
att delta i en viss praktik eller verksamhet, men redskapen används för att 
mediera något, och detta något är något mer än själva redskapen. Man an-
vänder ju den matematiska algoritmen för att räkna ut något, och man an-
vänder den grammatiska strukturen i ett visst språk för att uttrycka något; det 
är inte redskapet i sig som är innehållet. Man skulle dock kunna resonera så 
att det att hantera medieringen är att kunna något – om man använder de 
medierande redskapen som behövs för en viss verksamhet på rätt sätt, gör 
man det därför att man dels kan ämnet (eller motsvarande) dels vet hur det 
kan medieras (och behärskar dessa redskap). Men man kan inte använda red-
skapen på rätt sätt om man inte också behärskar det som ska medieras, 
exempelvis matematiska förhållanden.  

Avslutningsvis skulle det alltså kunna uttryckas så att lära sig en ny verk-
samhet eller en ny praktik handlar om att, utöver själva ämnes- eller sakkun-
skaperna, tillägna sig nya redskap för att kunna handla i den nya miljön; för 
att kunna delta i professionella eller andra skriftpraktiker krävs för området 
specifika skriftkompetenser och det är alltså något man kan förvärva, genom 
att delta i den aktuella praktiken. Redskapsbegreppet ringar här in något cen-
tralt när det handlar om textanvändning och skrivande. Om det går att identi-
fiera och beskriva medierande redskap i undersökningens texter, kan det vara 
ett användbart begrepp för att säga något om ingenjörens verksamheter och 
skrivande.  

2.5.5 Genre och text  
I studiet av skrivande på en arbetsplats eller inom en yrkesgrupp är det natur-
ligtvis intressant att fokusera inte bara på inom vilka sammanhang eller vilk-
en kontext man skriver, utan även vilka texter som skrivs och hur dessa text-
er ser ut. Det är möjligt att texterna man läser fungerar som mönster eller in-
spiration inför det egna skrivandet (se även avhandlingens kap. 6) i termer av 
genre. Handlar skrivandet till exempel om arbetsplatsspecifika genrer eller är 
texterna sådana att det går att lära sig genrerna under utbildningen (jfr Parks 
2001)?  

Inom ramen för Sakprosaprojektet diskuterar Ledin (1996) begreppen 
texttyp och genre. Genreanalyser lyfter enligt Ledin ofta fram det sociala 
momentet i texter och visar hur texter tas i bruk i bestämda syften av be-



                                                                 48 

stämda grupper. Med texttyp bör enligt Ledin förstås en språklig klassificer-
ing. En genreindelning eller -analys vilar i stället på en sociokulturell grund 
och bygger på att rekonstruera de klassificeringar och konventioner som 
språkbrukarna själva tillämpar. Genre kan här ses som en textsort som är 
kopplad till ett tydligt och igenkännbart situationsmönster, t.ex. en verksam-
het som ses som viktig på exempelvis en arbetsplats eller i en bransch 
(Karlsson 2006; jfr även Ledin 1996 och Bazerman 1988).35 

Texter kan ha en central eller perifer roll i en verksamhet eller ett 
verksamhetssystem; Karlsson diskuterar hur texter får genrestatus och hur 
arbetsmiljön vittnar om vilken roll skrivandet har inom en verksamhet 
(Karlsson 2006:97–98). Ett exempel där skrivandet är centralt skulle kunna 
vara arbetet med en rapport. I rapportskrivandet ingår exempelvis material-
insamlande, författande av utkast, diskussioner kring texten, redigering och 
slutligen publicering (vilket möjliggör läsning av rapporten). Man skriver 
förmodligen rapporten som del i en överordnad arbetsverksamhet, för att 
förmedla ett resultat av något slag. Skrivandet är dock den huvudsakliga 
sysslan – man samlar ihop material, läser, jämför och formulerar text i syfte 
att färdigställa rapporten, vilket kan sägas vara det skriftliga resultatet av 
verksamheten.  

Karlsson föreslår också att det med genrer följer läsar- och skribentroller 
(Karlsson 2006:127); skribentrollen som exempelvis expert är så att säga in-
byggd i en viss genre, medan rollen som jämlik forskare följer med en an-
nan.36 Detta kan kopplas till perspektivet att skrivande är situerat i ett sam-
manhang och att deltagarna i ett verksamhets- eller aktivitetssystem deltar 
(och inte bara skriver) i olika roller.  

2.6 Analysmodell 
Undersökningen handlar om vad civilingenjören skriver i sitt arbete och hur 
utbildningen till civilingenjör förbereder för kommande arbetsrelaterat skriv-
ande. Materialet för analysen finns presenterat i kapitel 3. 

De analyser som redovisas i resultatkapitlen (kap. 4, 5 och 6) är inspirer-
ade av ett aktivitetsteoretiskt ramverk. Analysenheten i undersökningen är 
dock informanternas skrivande och inte verksamheterna som helhet. Den 
aktivitetsteoretiska modellen fungerar därigenom i första hand som en metod 
för att synliggöra olika delar i informanternas aktiviteter och verksamheter.  

                          
35 Karlsson 2006 kallar en text som inte kan kategoriseras som tillhörande en genre för icke-
genretext (2006:127). 
36 Såväl Linell (2005) som exempelvis Milroy (1980) och Milroy & Milroy (1992) diskuterar 
roller. Milroy beskriver individen som ingående i olika nätverk där de olika rollerna aktuali-
seras, och man innehar olika roller beroende på situation även om de ingående individerna är 
desamma i en gruppkonstellation. Milroy säger dock ingenting om roller i samband med 
skrivande. Även Barton & Hamilton (1998) diskuterar roller kring skriftanvänding.  
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I ett första steg beskrivs informanternas arbete i termer av verksamheter, 
med utgångspunkt i det skrivande som ingår och med fokus på praktik-
gemenskap, mål, deltagarroller, arbetsdelning och normer för deltagande.37 
Utifrån begreppet utvecklingsbana (trajectory of practice; Lave & Wenger 
1992, Wenger 1998) undersöks individens hantering av nya verksamheter 
och skriftpraktiker. Sedan fokuseras på texterna utifrån olika perspektiv. Här 
används också begreppet medierande redskap, i första hand verbalspråkliga, 
för att undersöka vad man gör i texterna. Slutligen undersöks utbildningens 
verksamheter och skrivande, enligt samma analysmodell som i kapitel 4–5.  

I analyserna används begreppen praktikgemenskap och verksamhet för att 
systematisera och jämföra de olika arbetsuppgifterna informanterna utför, 
och det sammanhang som skrivandet är situerat i. Den modell jag utformat 
för att beskriva arbetets organisering är inspirerad delvis av Engeström 
(1987 och 1996), som beskriver verksamhet och arbete i termer av aktivitets-
system, delvis av Leontievs (1978; se även Säljö 2000) tredelade hierarki, 
verksamhet, handling och operation.38 Analysen kan sägas sätta fokus på 
olika delar i verksamheterna, för att svara på frågor kring ingenjörens skriv-
ande och om informanternas deltagande i den praktikgemenskap som arbetet 
och arbetskamraterna utgör. 

Begreppen medierande redskap (Wertsch 1998) används för att undersöka 
vad informanterna gör skriftligt i sitt arbete, och utvecklingsbana (Wenger 
1998) används för att beskriva och diskutera hur de hanterar den nya situa-
tionen arbetet utgör. Beskrivningen av verksamheterna kan tyckas handla om 
vardagliga och på så sätt till synes självklara företeelser. Syftet är dock att 
identifiera det informanterna gör i sitt dagliga arbete utan att de själva kan-
ske reflekterar över det, att identifiera vad och varför de skriver utan att 
ibland ens tänka på att de skriver. I analysen finns också ambitionen att göra 
så många röster som möjligt hörda, för att i möjligaste mån erhålla en fyllig 
bild av hur de aktuella verksamheterna fungerar och vilka karaktäristiska 
drag som kan tillskrivas dem. 

2.6.1 Verksamheter och skrivande 
Analysen av verksamheterna bygger på informanternas och andra deltagares 
beskrivning av handlingarna som ingår i verksamheterna i de olika praktik-
gemenskaperna samt hur arbetet är organiserat.  

2.6.1.1 Verksamhetsmodell 
För att synliggöra verksamheterna och skrivandet för respektive informant 
används alltså en modell inspirerad av aktivitetsteorin. Med referens till 
                          
37 De kursiverade orden är mina översättningar av Engeströms object, outcome, subject, divi-
sion of labour och tool (Engeström 1987, 2001). Se även Figur 1. 
38 Se 2.5.1 och 2.5.2 angående begreppen aktivitetssystem och verksamhet.  
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bland annat Engeström (1987, 1996), Winsor (1999) och Russel & Yañes 
(2003) kan ett aktivitets- eller verksamhetssystem sägas vara det informant-
erna agerar inom när de arbetar eller deltar i verksamheter inom praktik-
gemenskapen. Det aktivitetsteoretiska bidraget är alltså sättet att se på skriv-
ande som situerat i en verksamhet, där fler faktorer än bara skrivuppdragets 
art och exempelvis genrekonventioner kring en specifik text påverkar hur 
individen genomför uppdraget. Modellen innefattar två olika typer av kon-
texter, vilket ytterligare illustrerar själva skrivuppdragets situering i ibland 
fler än ett sammanhang eller med fler än ett syfte. Modellen illustreras i 
Figur 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Verksamhetsmodell för skrivande inom arbete och utbildning. 

Analysenheten i undersökningen är informantens skrivande, och den kontext 
skrivandet ingår i. Fokus ligger på hur individen, som deltagare i en ny verk-
samhet, hanterar den skriftpraktik som är nödvändig att klara av inom den 
aktuella praktikgemenskapen. Med uppdragskontext menas omständigheter-
na kring arbetet och arbetsuppgifterna i stort, exempelvis min informant 
Rikards arbetsuppgift att uppdatera program på Verkstadskoncernen, eller 
Mattias uppdrag på Forskningsföretaget att delta i en projektgrupp som ar-
betar med ett utvecklingsprojekt på uppdrag av ett externt företag. Med 
skrivkontext menas den kontext som finns kring skrivandet, dels i form av 
eventuella genrekonventioner kring den speciella text som ska skrivas, dels i 
form av omständigheter och deltagande för det specifika skrivuppdraget. 
Skrivkontexten är på samma gång inbäddad i uppdragskontexten som den 
kan sägas sträcka sig utanför det aktuella uppdraget, med avseende på norm-
er som aktualiseras i samband med skrivande och intertextualitet. Skrivkon-
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texten knyter alltså an till tidigare och kommande liknande skrivuppdrag och 
liknande situationer. (Jfr Russel & Yañes 2003.) Situerat i båda dessa kon-
texter återfinns själva skrivuppdraget.  

Modellens olika kontextuella ramar visar att det inte finns en och endast 
en kontext att ta hänsyn till, utan ofta åtminstone två. Detta är kanske särskilt 
märkbart för en perifer deltagare i en praktikgemenskap, som ännu inte har 
erfarenhet av yrket, ej heller etablerat sin roll på den aktuella arbetsplatsen. I 
uppdragskontexten finns en praktikgemenskap som delar normer och regler 
för exempelvis hur arbetet ska fördelas och utföras. Den på samma gång 
snävare och bredare skrivkontexten finns en motsvarighet till praktikgemen-
skap som jag i modellen väljer att kalla diskursgemenskap, eftersom den 
snarare är knuten till skrivuppdraget eller texten som ska skrivas än upp-
draget eller verksamheten som helhet. Med diskursgemenskap menas den 
gemenskap som delar ett visst perspektiv för hur man talar och skriver om ett 
ämnesområde, och alltså även delar normer för hur texterna inom diskursen 
ser ut och används (se exempelvis Fairclough 1992, Ledin 1995, Winsor 
1996, Karlsson 2006). Diskursgemenskapen kan alltså sträcka sig över eller 
förbi praktikgemenskapen men är samtidigt mer knuten till just skrivandet. 
De olika gemenskaperna kan naturligtvis dela normer och regler för hur ar-
betet ska genomföras och den aktuella texten skrivas, men normerna kan 
också vara olika bland annat på grund av hur de olika gemenskaperna har 
olika deltagare eller på grund av att förutsättningarna (exempelvis målet med 
uppdraget) inte uppfattas som identiskt. Detta kan i sin tur vara något som 
kan påverka hur individen hanterar det specifika skrivuppdraget.  

Med detta perspektiv påverkar även deltagarroller och arbetsdelning hur 
skrivuppdraget kan formuleras av individen. Dessutom är det alltså inte 
självklart att målet med skrivandet är detsamma i de olika kontexterna. Ett 
uppdragskontextuellt mål kan för informanten vara att göra bra ifrån sig och 
visa sig som en kompetent medarbetare, medan skrivkontextens mål (för 
samma skrivuppdrag) samtidigt kan vara att exempelvis skriva en genreenlig 
text där syftet är att instruera medarbetarna i en viss fråga. Om målen med 
skrivandet är snarlika i de olika kontexterna, eller åtminstone inte motsäger 
varandra, påverkar det förmodligen hur individen hanterar skrivandet jämfört 
med om målen uppfattas som olika. Deltagarroller och arbetsdelning i re-
spektive kontext påverkar på ett likartat sätt. Skrivandet som redskap i de 
olika kontexterna ska ses i förhållande till mål och deltagarroller. Där skriv-
andet i uppdragskontexten kan vara redskap för att delta i verksamheten och 
infria förväntningar som den nye medarbetaren har på sig vad gäller duglig-
het, kan skrivandet i skrivkontexten vara redskap för att instruera övriga del-
tagare i en specifik procedur.  

Modellen avser alltså att illustrera hur skrivandet är situerat i olika sam-
manhang eller kontexter, och vad som kan tänkas påverka individens hanter-
ande av de specifika skriftliga uppdragen han ställs inför i sitt arbete. I majo-
riteten av analyserna är det informanternas perspektiv som är utgångs-
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punkten – det är hur informanten uppfattar målet med uppdraget och skriv-
andet som står i fokus. Undantaget är de exempel på verksamheter på Tek-
niska Institutet som inte är hämtade från just mina tre informanter utan som 
gäller teknologer generellt. Likaså beskrivs skrivandet av examensrapport-
erna inte bara utifrån informantens, utan i vissa fall även utifrån handledar-
ens perspektiv.  

Vad som räknas som en verksamhet i analysen bestäms utifrån inform-
anternas och andra intervjuades beskrivningar av vad de gör när de arbetar 
och analysen av hur texterna används i arbetet, när de skrivs och i viss mån 
även när och hur de läses. Även de olika deltagarnas ibland skilda uppfatt-
ning av vad målet med en särskild aktivitet eller exempelvis målet med 
skrivandet i en särskild situation är, kan klargöra vad som kan kallas för 
verksamhet och vilka som är de centrala handlingarna som konstituerar verk-
samheten (Engeström 1987; se även Dias et al. 1999 och Berthén 2007).  

2.6.1.2 Deltagaren i praktikgemenskapen: individens 
utvecklingsbana 
Analysen av informanternas utvecklingsbanor tar fasta på hur informanterna 
uppfattar sin roll i praktikgemenskapen samt vilka utvecklingsbanor respek-
tive praktikgemenskap erbjuder (Wenger 1998). Analysen avser att ge en 
bild av hur individen hanterar den nya praktikgemenskapen mot bakgrund av 
den tidigare (dvs. Tekniska Institutet) vad gäller skrivande. I analysen an-
vänds Lave & Wengers (1991) begrepp legitim perifer medlem och Wengers 
(1998) klassificering av utvecklingsbanor:  

− perifer bana  
− inåtgående bana 
− insiderbana  
− gränsutvecklingsbana  
− utåtgående utvecklingsbana. 

Denna del av analysen behandlar inte verksamheterna var för sig, utan foku-
serar på hur informanten deltar i en ny praktikgemenskap och hur han reso-
nerar kring olika ställningstaganden. Det kan vara aktuellt att formulera 
ytterligare kategorier om Wengers fem kategorier inte visar sig räcka till för 
analysen av de tre informanternas utvecklingsbanor. Abrandt Dahlgren et al. 
(2006) formulerar i sin användning av begreppet egna benämningar på ut-
vecklingsbanor, exempelvis samhällsbyggarens eller den exklusiva tänkar-
ens, alltså i termer av metaforer för individens egenskaper snarare än en kar-
aktäristik av den bana individen väljer. I min undersökning använder jag 
dock Wengers terminologi.  
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Analysen bygger i första hand på intervjuerna med informanter och andra 
deltagare i respektive praktikgemenskap samt skrivet material från respek-
tive praktikgemenskap (arbetsplatserna och Tekniska Institutet).  

2.6.2 Texter och medierande redskap 
I kapitel 5 skiftar analysen tillfälligt fokus från verksamheter till texter. Här 
presenteras en kartläggning och systematisering av texterna som skrivs och i 
samband med skrivandet läses i respektive praktikgemenskap, med fokus på 
de texter informanterna skriver. Som komplettering undersöks även texter 
skrivna av etablerade deltagare.39 Kartläggningen fungerar sedan som ett 
underlag för en analys av vilka medierande redskap som används för att del-
ta i verksamheterna och handla i enlighet med verksamheternas mål, dvs. en 
återgång till ett sociokulturellt verksamhetsperspektiv. 

Texterna är kategoriserade utifrån hur de används i verksamheterna, vilket 
i första hand bygger på de tre informanternas, men även andra deltagares, 
beskrivningar. Kartläggningen har som ambition att täcka in alla texter in-
formanterna skriver, men alltså bara delvis de lästa texterna och bara delvis 
de texter andra medlemmar i praktikgemenskaperna läser och skriver.  

Texter kan kategoriseras på olika sätt. Jag väljer att sortera texterna uti-
från vilken verksamhet de ingår i och vilken funktion de har inom respektive 
verksamhet (jfr Karlssons 2006, som i sin skrifthändelsetypologi använder 
liknande utgångspunkt). De funktionskategorier jag räknar med är exempel-
vis att planera det egna arbetet, dokumentera det egna arbetet, argumentera 
för en speciell ståndpunkt, lösa problem åt andra eller för sin egen räkning, 
informera, instruera eller uppmana samt positionera sig i branschen eller 
forskargemenskapen (se 2.5.5). Jag ser det som att texter kan och i många 
fall är mångfunktionella, och kategoriserar därför texterna utifrån ”möjliga 
funktioner”. Kategoriseringen bygger på informanternas beskrivning av text-
ernas funktion och min egen analys av texterna.  

Vidare görs en genreinventering: utifrån vissa kriterier inventeras vilka 
texter som kan sägas tillhöra en genre och vilka skribentroller som kan kopp-
las till genrerna. De texter och textsorter som exempelvis är namngivna och 
återkommande och på så sätt har en genrestatus, betraktar jag som genre-
texter. Finns några centrala genrer bland texterna informanterna skriver? 
Kan de sägas vara ingenjörsspecifika eller handlar det om genrer som är 
unika för respektive praktikgemenskap alternativt respektive verksamhet?  

Vad gäller skribentroller särskiljer jag ett antal roller. Informanterna kan 
exempelvis skriva i egenskap av (yrkes)expert (t.ex. svar på specifik fråga 
där det krävs expertis för att svara) eller enbart som förmedlare av informa-

                          
39 Jag har inte haft som ambition att kartlägga hela skriftbruket, dvs. allt som läses och skrivs 
inom respektive praktikgemenskap. De texter informanterna skriver under sitt första år som 
yrkesverksamma är dock insamlade och beskrivna i sin helhet. 
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tion. Man kan skriva på uppdrag av någon (i betydelsen ”utförare” av exem-
pelvis ett rutinskrivuppdrag) eller i samarbete med andra (där man deltar på 
samma villkor eller där man deltar i en grupp där alla deltagare har samma 
roll).40  

Läsarrollen har inte sorterats på samma sätt, eftersom studien inte är in-
riktad på läsning i första hand. Däremot kommenteras om läsarrollen är för-
enad med några särskilda villkor, t.ex. att man är ålagd att läsa, om det krävs 
viss behörighet för att läsa en viss text etc.  

Text- och genreinventeringen utgör sedan som sagt utgångspunkt för en 
analys av vilka medierande redskap som används. Här återkopplas till de be-
skrivningar som är formulerade för respektive verksamhet, i form av verk-
samhetsmodeller, i syfte att svara på frågan hur redskapsanvändandet syns i 
texterna. Utifrån det kan sedan frågan om skribentroller kopplas inte bara till 
genrer utan även till medierande redskap. De utmärkande drag som ses som 
överordnade är följande: redskapsanvändningen ska vara specifik för verk-
samheten eller praktikgemenskapen, och i och med detta format av verksam-
heten eller praktikgemenskapen, användandet ska innebära såväl möjligheter 
som begränsningar för användaren, redskapet ska kunna ha multipla mål och 
användandet ska vara förenat med appropriering (Wertsch 1998; se även 
Blåsjö 2007). 

2.6.3 Sammanfattning  
Analysmodellen beskriver hur jag går tillväga i undersökningens olika delar. 
Modellen kan sammanfattas i följande lista:  

− Hur ser praktikgemenskaperna och de utvalda verksamheterna ut? 
− Hur är skrivandet situerat i respektive verksamhet, (illustrerat i den graf-

iska verksamhetsmodellen och beskrivet i termer av verksamhet, handling 
och operation)? 

− Hur kan informanternas utvecklingsbanor beskrivas? 
− Vilka texter skrivs: vilken funktion har de, har de genrestatus, är roller 

förknippade med genrerna? 
− Vilka medierande redskap används i de undersökta texterna? För att göra 

vad? Finns roller förknippade med redskapen? 

                          
40 I kartläggningen anges fler roller än de som nämns i presentationen av analysmodellen här i 
2.6.2. 
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3 Material och metod  

Detta kapitel består av en presentation av materialet och metoderna för in-
samlandet (intervjuer och textinsamling).  

Materialet för min undersökning består huvudsakligen av intervjuer med 
informanterna och texter informanterna skrivit samt insamlade texter från ut-
bildningen (både informanternas och andra deltagares texter). Även intervju-
er med och texter skrivna av etablerade medlemmar av praktikgemenskap-
erna ingår. Informationsmaterial, interninformation, kursmaterial från Tek-
niska Institutet etc. är referensmaterial av mer allmän karaktär, som bidrar 
till en större förståelse för undersökningens olika praktikgemenskaper.  

Jag har i första hand intervjuat tre civilingenjörer, och tar naturligtvis hän-
syn till att det inte rör sig om ett större urval. Dock försöker jag se dessa tre 
individer som representanter för gruppen nyutexaminerade civilingenjörer. 
Informanternas beskrivning och de texter de faktiskt skriver är det primära 
materialet, men kompletteringen i form av intervjuer med andra deltagare 
och analys av andras texter spelar också en viktig roll. 

3.1 Informanter: provanställning, projektanställning 
och fast anställning  
I studien följs tre nybakade ingenjörer, från datateknikprogrammet och från 
programmet för teknisk fysik på en teknisk högskola i Sverige (i studien 
kallad Tekniska Institutet), under deras första år som yrkesverksamma civil-
ingenjörer. Fyra områden är representerade: verkstadsindustri, forsknings-
företag, konsultföretag och utbildning. Två av ingenjörerna arbetade under 
hela perioden på samma respektive arbetsplats; den tredje hann byta arbete 
under studiens gång. En av informanterna skrev sitt examensarbete på det 
som kom att bli hans arbetsplats (Mattias på Forskningsföretaget). Den andra 
informanten hade tidigare sommarjobbat på sin blivande arbetsplats (Rikard 
på Verkstadskoncernen), medan den tredje hade varit ute i arbetslivet ett an-
tal år innan han utbildade sig till ingenjör, men det område han sedan kom 
att arbeta inom var nytt för honom (Peter på Konsultföretaget).  

En gång per månad i drygt ett år, träffades vi för intervjuer. Mellan inter-
vjuerna hade vi e-postkontakt. I samband med intervjuerna samlades också 
relevant textmaterial in. Dessutom intervjuades etablerade medarbetare på 
respektive arbetsplats och kompletterande textmaterial samlades in. Jag in-
tervjuade dessutom handledare och lärare på Tekniska Institutet, samlade in 
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texter informanterna skrivit under studietiden samt annat textmaterial från 
högskolan.  

De tre informanterna jag följt och intervjuat hade alla olika typer av an-
ställning. Arbetsmarknaden var inte särskilt gynnsam under perioden för min 
studie, för de nyutexaminerade datalogerna och teknisk fysik-ingenjörerna 
var det inte helt lätt att få arbete på det företag eller inom den bransch som 
man kanske önskade. Hur vetskapen om arbetsmarknadsläget påverkade t.ex. 
studietakt eller motivation att ta examen vet jag inte, men det var i allra hög-
sta grad en fråga som kom upp i så gott som samtliga av mina inledande 
intervjuer. Man oroade sig för framtiden och hade olika inställning till kom-
mande arbetsliv.  

3.1.1 Urval 
För att välja ut informanter kontaktade jag teknologer från Tekniska Institut-
et som just presenterat sina examensarbeten. En inledande intervjuomgång 
innefattade 8–10 nyutexaminerade ingenjörer, under juni–augusti 2001. Två 
av dessa ingenjörer stannade kvar i studien och en andra intervju genom-
fördes i september 2001 (se nedan). En tredje informant kom med i studien i 
september 2001 (då han just presenterat sitt examensarbete).  

Jag valde alltså ut informanter som just avslutat sina studier på Tekniska 
Institutet och inte hunnit arbeta mer än två månader på sina första arbeten 
som civilingenjörer. Jag kallar mina informanter Rikard på Verkstadskon-
cernen, Mattias på Forskningsföretaget och Peter på Konsultföretaget.41 

3.1.1.1 Rikard på Verkstadskoncernen 
Rikard är cirka 25 år, studerade teknisk fysik och slutförde sitt examens-
arbete i juni 2001 på ett av institutionens forskningslaboratorier. Vår första 
intervju äger rum i juni samma år.  

Rikard arbetar inom en större verkstadskoncern sedan mars 2001 på en ut-
vecklingsavdelning i en projektgrupp om 3–4 personer, och är yngst, senast 
anställd i gruppen och den ende i gruppen med civilingenjörsexamen. Han 
har feriearbetat på koncernen tidigare men inte på just denna avdelning. Han 
behövde inte söka arbetet själv utan blev kontaktad av sin handledare från 
sommarjobbet, som väldigt gärna ville ha Rikard till företaget.  

Rikard kommenterar själv att branschen inte är den han kanske är utbildad 
för, men att hans stora intresse för produkten gör att arbetet ändå är intres-
sant. Han vet också att det är svårt att få en fast tjänst, och vill inte missa 

                          
41 Alla tre informanter är män. Eftersom min studie är den första av det här slaget (dvs. där 
civilingenjörers skrivande undersöks) är det inte någon nackdel att studera vad som är majo-
riteten av denna yrkesgrupp, särskilt med tanke på att det endast rör sig om tre personer. På 
det sättet leds jag inte till att försöka förklara olikheter med att informanten är man eller 
kvinna. 
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chansen han fått. Tjänsten han nu har fick han innan examensarbetet var 
klart. Han är noga med att påpeka att allt är mycket hemligt på företaget och 
tveksam till att jag ska kunna läsa några av hans texter; han vill till en början 
inte ens fråga sin projektledare om det över huvud taget är möjligt. 

3.1.1.2 Mattias på Forskningsföretaget 
Mattias är 24 år, studerade teknisk fysik och slutförde examensarbetet i sep-
tember 2001, då vår inledande intervju ägde rum. Mattias arbetar på ett 
forskningsföretag, där han också gjorde sitt examensarbete, i en projektgrupp 
med andra civilingenjörer (det finns dock andra än civilingenjörer på före-
taget). Han är inte senast anställd på företaget men senast anställd i projekt-
gruppen. Mattias blir erbjuden en fast tjänst men väljer en projektanställning. 
Detta medför begränsningar vad gäller hans rätt till all information på före-
taget (bl.a. får han inte mötesprotokoll från personalmöten utskrivna). Hans 
projektledare hade önskat att Mattias tagit den fasta anställningen, eftersom 
han vill behålla honom på flera projekt. Mattias har inte arbetat någon längre 
tid på någon annan arbetsplats; han började på Tekniska Institutet direkt efter 
gymnasiet. När vi ses på företaget första gången har han hunnit arbeta som 
examinerad civilingenjör i cirka fem veckor.  

3.1.1.3 Peter på Konsultföretaget 
Peter är 27 år och hade till skillnad från de andra två informanterna arbets-
livserfarenhet innan han påbörjade sina studier på Tekniska Institutet, där 
han studerade datateknik. Valet att bli civilingenjör säger han är det ”bästa 
han gjort”. Han refererar gärna till studentorkestern, till studiekamrater från 
olika sektioner och det allmänna sociala livet på TI. Han arbetade parallellt 
med utbildningen och gjorde sitt examensarbete inom försvaret, dvs. inom 
en helt annan bransch än den han kommer att arbeta inom. Han slutförde sitt 
examensarbete i juni 2001, då vår första intervju äger rum.  

Peter arbetar vid det tillfället deltid på ett företag där han ”kanske” kom-
mer att stanna, men låter mig förstå att han har många erbjudanden att välja 
mellan och inte riktigt kan bestämma sig. Vår andra intervju äger rum i sep-
tember samma år, då han varit på sitt första fasta arbete i tre veckor. Han ar-
betar som ensam datalog på ett konsultföretag inom personalsektorn, med 
cirka tio anställda. Företaget har två externa dataloger stationerade i Polen 
för Peter att samarbeta med. I övrigt finns inga tekniker som kollegor (övriga 
anställda är ekonomer eller personaladministratörer). Han är osäker in i det 
sista om han ska börja på konsultföretaget men gör det till slut. När vi ses på 
företaget första gången har han en sexmånaders provanställning.42  

                          
42 I januari 2002, vid sjätte intervjutillfället, har Peter just fått reda på att hans provanställ-
ning inte kommer att förlängas. Han tror dock att han kommer att arbeta i två månader under 
en uppsägningstid, och vi bokar in en sjunde intervju. Dagen därpå får han dock reda på att 
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3.2 Intervjuerna  
I undersökningen är intervjuer ett viktigt material. Nedan följer en beskriv-
ning av intervjuernas struktur och innehåll, men också en metodreflexion.43  

För min studie använder jag en kvalitativ intervjumetod, med en på för-
hand planerad intervjuguide. Enstaka inslag av kvantifiering finns dock (ex-
empelvis angående nedlagd tid på skrivande och vissa kvantifieringar kring 
texters omfång).  

Den kvantitativa intervjun kan exempelvis vara strukturerad med färdiga 
svarsalternativ vid varje fråga, där intervjuaren på förhand bestämt vilka ka-
tegorier som finns att välja mellan, medan den kvalitativa intervjun är struk-
turerad utifrån en intervjuguide utan svarsalternativ eller ens färdigformu-
lerade frågor. Den kvalitativa intervjun kallar Svensson & Starrin (1996) för 
”vägledd konversation”, där vägledningen utgörs av intervjuguiden. Den 
kvalitativa intervjun har som målsättning att ”identifiera eller upptäcka ännu 
icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller inne-
börder”, medan den kvantitativa intervjuns målsättning är att vara ”ett medel 
för att undersöka fördelningen av eller sambandet mellan på förhand defini-
erade företeelser, egenskaper eller innebörder” (Svensson & Starrin 1996).  

Intervjuarens roll kan ses som olika beroende på intervjutyp. I den kvali-
tativa intervjun kan intervjuaren ses som medskapare, genom sin interaktion 
med respondenten. I den kvantitativa intervjun är intervjuaren på ett annat 
sätt utbytbar och snarare ett medium för intervjun. Intervjuaren interagerar 
inte utan kan snarast sägas vara den som verkställer intervjun. 

En viktig anledning till att använda en kvalitativ intervju framför en kvan-
titativ är att det jag har i fokus inte är självklart bestämt på förhand: Jag 
kommer inte på förhand kunna vara säker på vad respektive informant tycker 
är viktigast att prata om; jag är intresserad av individerna, men genom inter-
vjuerna kommer jag förhoppningsvis att lära mig något om det generella (jfr 
Svensson & Starrin 1996).  

Eftersom jag inte gör någon deltagande observation (se 3.6) skulle inter-
vjuerna kunna kallas ”gränssnittet mot arbetsplatsen”: Genom intervjuerna 
får jag dessutom inblick i vilka texter som finns och vilka som är viktiga att 
studera. Det är också intervjuerna som till viss del genererar behovet av 
teoretisk överbyggnad. Tabell 1 är en sammanställning av intervjumaterialet 
gällande informanterna. 

Intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats, med undantag för de in-
ledande intervjuerna och vid ett tillfälle då Mattias på forskningsföretaget 
var på besök på Tekniska Institutet (Mattias 3). På arbetsplatserna visade 
Mattias och Peter mig sina arbetsrum, men intervjuerna ägde sedan rum i mer 
                                                                                                                             
han ska sluta omedelbart. Vi behåller kontakten under våren med intervjuer under tiden Peter 
söker och slutligen får en ny anställning (ett vikariat på Tekniska Institutet). 
43 För en presentation av olika intervjutyper se exempelvis Krag Jacobsen (1993) eller 
Svensson & Starrin (1996).  
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Tabell 1. Intervjumaterial  

Intervjuperson 
                 + nr 

Plats Datum Omfång 

Rikard 1 Tjänsterum, TI 010606 60 min. 
2 Besöksarea, Verkstadskoncernen  011024 45 min. 
3 Besöksarea, Verkstadskoncernen. 011121 50 min. 
4 Besöksarea, Verkstadskoncernen 011218 45 min. 
5 Besöksarea, Verkstadskoncernen 020201 60 min. 
6 Besöksarea; Verkstadskoncernen 020318 60 min. 
7 E-post 020423 3 sidor 
8 E-post 020606 3 ½ sidor 
9 Cafeteria, Verkstadskoncernen 021005 65 min. 

Mattias 1 Tjänsterum, TI 010904 40 min. 
2 Cafeteria, Forskningsföretaget 011016 45 min. 
3 Tekniska Institutet 011115 60 min. 
4 Cafeteria, Forskningsföretaget 011214 45 min. 
5 Cafeteria, Forskningsföretaget 020124 55 min. 
6 Cafeteria, Forskningsföretaget 020319 30 min. 
7 E-post 020423 3 ½ sidor 
8 E-post 020606 4 sidor 
9 Cafeteria, Forskningsföretaget 020904 65 min. 

Peter 1 Tjänsterum, TI 010607 45 min. 
2 Konferensrum, Konsultföretaget 010920 70 min. 
3 Konferensrum, Konsultföretaget 011031 45 min. 
4 Konferensrum, Konsultföretaget 011127 45 min. 
5 Konferensrum, Konsultföretaget 011218 45 min. 
6 Konferensrum, Konsultföretaget 020128 45 min. 
7 Konferensrum, Konsultföretaget 020220 30 min. 
8 E-post 020422 1 ½ sidor 
9 E-post 021205 2 sidor 

allmänna utrymmen på företagen (konferensrum respektive cafeteria). Vad 
gäller Verkstadskoncernen hade jag inte möjlighet att besöka Rikards arbets-
rum, eftersom det på grund av sekretess krävdes anställning för att få till-
träde till dessa delar av företaget. Intervjuerna ägde i stället rum i samman-
trädesutrymmen och i avdelningens cafeteria.  
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I april och juni 2002 genomfördes inga vanliga intervjuer, utan jag skick-
ade mina frågor via e-post.44 Informanterna var då vana vid mitt upplägg och 
kunde kommentera och diskutera frågorna även skriftligt. Under hösten 2002 
återkom jag till Verkstadsindustrin och Forskningsföretaget på en uppfölj-
ande intervju. Eftersom Peter på Konsultföretaget inte hade kvar sin anställ-
ning gjordes i stället en mer allmän uppföljning via e-post.  

3.2.1 Intervjuernas upplägg och innehåll 
En vanlig kategorisering är den mellan den informella och den strukturerade 
intervjun (Krag Jacobsen 1993). Den informella intervjun kan liknas vid ett 
vanligt samtal, när den t.ex. ingår i en deltagande observation, där man nat-
urligt kommer att prata med informanten när man är närvarande på arbets-
platsen. Nackdelen med den informella intervjun är att det kan vara tidskräv-
ande och ibland omöjligt att få fram det material man verkligen behöver. 
Man är också begränsad till den kunskap och de erfarenheter ett ganska litet 
antal människor har. Dock kan det vara det enda sättet att ”komma åt” 
kunskap och också få en spontan och naturlig situation.  

I den strukturerade intervjun utgår man från en intervjuguide eller en 
”checklista” där viktiga teman eller ämnen finns formulerade. Flera inform-
anter kan intervjuas utifrån samma guide och det blir relativt enkelt att jäm-
föra en intervju med en annan. Intervjuaren kan fritt bestämma ordningen på 
frågorna och guiden behöver inte innehålla färdigformulerade frågor, och det 
finns utrymme för att nya ämnen dyker upp och utforskas under intervjuns 
gång. Fördelen med den strukturerade intervjun är dels att det går att jämföra 
intervjuer med varandra, dels att det finns utrymme för flexibilitet under int-
ervjuandets gång. För min studie valde jag att använda en intervjuguide, dvs. 
en strukturerad intervju. 

Intervjuerna var i första hand fokuserade på vilket skrivande informanter-
na deltar i och vilken sorts texter de skriver. Genom intervjuerna fick jag 
också en uppfattning av vad ingenjören förväntas klara av och vilken inställ-
ning han har till sina arbetsuppgifter. Intervjusvaren kan också sägas spegla 
informanternas syn på den egna rollen (eller de egna rollerna) på arbets-
platsen och arbetsgemenskapen. Det informanterna säger kan även implicit 
uttrycka om de betraktar sig som ingenjörer i första hand eller exempelvis 
som medarbetare på just det här företaget, i just den här branschen (jfr 
Milroy 1980; jfr även Nilsson 2007 och Abrandt Dahlgren et al. 2006 om 
teknologers motiv för att studera till just ingenjörer). Genom att ställa re-
lativt allmänna frågor om arbetsuppgifter och samarbete i olika gruppkonst-
ellationer fick jag också informantens syn på hur verksamheterna var orga-
niserade och praktikgemenskaper fungerade. 
                          
44 Jag e-postade ett antal frågor till informanterna och de skrev sina svar direkt under frågor-
na och skickade hela det dokumentet som svar till mig. Omfång i tabellen, angivet i antal 
sidor, innefattar enbart svaren informanterna skrivit, inte mina frågor. 
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3.2.2 Intervjuguide för intervjuerna 2–12 
I följande avsnitt presenterar och kommenterar jag de frågor som fungerade 
som intervjuguide i intervjuerna med mina informanter. Själva intervju-
guiden (det formulär jag använt mig av) finns i Bilaga.45 Här följer en pre-
sentation av intervjuguiden: 

1. Vad arbetar du med just nu? Hur långt sträcker sig den arbetsuppgiften/det 
projektet?  

Här vill jag ta reda på hur arbetet är organiserat, vilka arbetsuppgifter in-
formanten har och vilket tidsperspektiv man har inom företaget eller praktik-
gemenskapen. Jag kan utifrån svaren på ett naturligt sätt gå över till och fok-
usera på skrivandet i arbetet: hur det är organiserat, under vilka former in-
formanten skriver, om det finns en utarbetad arbetsprocess, och hur man 
strukturerar och benämner de olika texterna och arbetsuppgifterna.  

2. Vad behöver du skriva i det här projektet/uppdraget? Är något klart? Är 
din del av arbetet avslutad? 

Utifrån beskrivningen i fråga 1 kan jag ställa frågor om skrivandet specifikt. 
Utgångspunkten är att skrivandet sker i ett sammanhang som utgörs av ar-
betsuppgifterna, och att sammanhangen skiljer sig åt beroende på vad det 
handlar om för arbetsuppgifter. Om informanten arbetar i ett programmer-
ingsprojekt (i en projektgrupp) beskrivs skrivandet och de texter som skrivs 
på ett sätt, och om han arbetar med en självständig arbetsuppgift beskrivs 
skrivandet på ett annat.  

Jag får också reda på hur själva skrivprocessen eller textproduktionen går 
till: vilka skriver informanten för? Hur uttrycker han sig själv om vilka läs-
are hans texter har? Hur beskriver han vad som händer med texterna innan 
och efter det att han är färdig (granskning av utkast, redigering, tryck etc.) 
Jag får reda på hur informanten kategoriserar texterna (specifikationer, pro-
gramkod, arbetsanteckningar, protokoll, rapporter etc.) och kan utifrån denna 
beskrivning samla in relevanta texter för textanalyserna. 

Något intervjuerna visar är exempelvis att beskrivningen av arbetsupp-
gifter, gruppkonstellationer, skrivande, text- eller skrivprocess ändras över 
tiden. Detta kan bero på att informanten får mer och mer erfarenhet och 
”kan” mer och mer om sitt arbete (såväl arbetsuppgifter som organisation). 
Det kan också tolkas som att informanten lär sig hur man pratar om arbets-
uppgifterna vartefter han arbetar i olika gruppkonstellationer och får erfaren-
het av företaget som sådant.  

 

                          
45 Intervjuerna med andra medlemmar i respektive praktikgemenskaper har inte följt inter-
vjuguiden utan varit olika för varje tillfälle.  
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3. Vilka samarbetar du med? Hur fördelas jobbet? 

Genom fråga 3 vill jag få inblick i var i företagets hierarki informanten be-
finner sig med avseende på arbetsdelning och deltagare. Jag vill få reda på 
om det finns någon person eller grupp som har särskilt inflytande på inform-
anterna, t.ex. den som oftast granskar eller bearbetar informanternas texter, 
den som fördelar arbetsuppgifterna eller den som man rapporterar sin arbets-
insats till etc. Jag vill också genom fråga 3 få inblick i arbetsklimatet: be-
skrivs det som hierarkiskt med väl definierade roller på olika nivåer eller 
horisontellt, mer flexibelt med skiftande roller? Jag vill också höra hur in-
formanten positionerar sig själv: är han del i arbetsgemenskapen, står han 
lite vid sidan om, beskriver han hela arbetsplatsen i termer av ”vi” eller finns 
det olika grupperingar eller konstellationer?  

En av mina informanter är t.ex. inte fast anställd utan har ett längre kon-
sultuppdrag. Han deltar på avdelningsmöten men får inte läsa protokollen 
efteråt (på grund av konsultstatusen) – hur kan det tänkas påverka hans in-
ställning till den egna rollen som medarbetare? 

4. Vad hade ni möte om senast? Vilka möten står på tur?  

Med fråga 4 vill jag komplettera med information om hur arbetet är struktur-
erat, hur skrivande kommer in i arbetsprocess och arbetsuppgifter, vilka som 
samarbetar och vad informanten har för roll i arbetsgruppen. Jag hör också 
hur informanterna uttrycker sig om eventuella grupperingar och avdelningar 
på företaget. En av informanterna har dessutom en del möten med externa 
uppdragsgivare – hur förhåller han sig till dessa jämfört med de egna arbets-
kamraterna? 

Tycker informanten att han kommer till tals när det gäller textdiskussion-
er vid möten? Uppfattar han att övriga i gruppen lyssnar på vad han har att 
säga om exempelvis olika språkliga fenomen, i stort eller smått? En situation 
kan t.ex. vara att man på ett möte ägnar tid åt att prata om ett dokument som 
ska redigeras och färdigställas, och deltagarna på mötet på förhand har läst 
utkastet – vem bestämmer över processen?  

5. Läser du det andra skriver? Läser andra det du skriver? 

Med fråga 5 vill jag få reda på olika textflöden på arbetsplatsen – var hamnar 
texter som skrivs? Har informanten överblick över texterna på arbetsplatsen? 
Vet informanten t.ex. var hans egna texter hamnar och vilka han förväntas 
läsa? Jag får också ytterligare en beskrivning av hur textproduktionen går till 
– här berättar informanterna om vem som läser olika versioner, vem han får 
kommentarer och kritik av, hur han bearbetar texter i ett andra skede etc.  

Jag lyssnar också efter om informanten värderar olika läsare på olika sätt 
och olika texter på olika sätt, i syfte att ta reda på om det finns någon sär-
skild person eller instans som normerar – är det projektledaren, den externa 
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arbetsgivaren, medarbetaren i projektgruppen som spelar roll för informant-
en när han beskriver andras texter och egna? Detta i kombination med text-
analyser skulle kunna förklara en eventuell förändring i informanternas 
skrivande under fallstudieåret.  

Jag vill också få reda på hur normeringar kommer till uttryck: genom 
textdiskussioner på möten, genom skriftliga kommentarer på olika utkast 
etc., på annat sätt? Förändras informantens arbetsuppgifter över tiden, får 
han t.ex. vartefter större ansvar vad gäller redigering eller bedömning av vad 
andra skriver? (Möjligen kan man tänka sig att en nyanställd blir tilldelad 
skrivuppdrag och vartefter han blir erfaren får mer och mer befogenhet att 
granska och bearbeta det andra skriver; jfr Paradis, Drobin & Miller 1985.) 

6. Tid: tar den här arbetsuppgiften all arbetstid eller gör du annat parallellt? 
Vad?  
Med fråga 6 vill jag få en helhetsbild av hur arbetet är strukturerat. Jag vill 
också få reda på hur informanten ”kommer in i” arbetet i det att han beskriv-
er arbetet mer eller mindre specifikt, mer eller mindre generellt. Exempelvis 
kan en nyanställd ha svårt att se helheten medan arbetets organisering ”faller 
på plats” vartefter han blir erfaren, vilket eventuellt kan manifesteras i in-
formantens beskrivning av arbetet.  

Mer konkret vill jag också med frågan ta reda på om informanten får änd-
rade arbetsuppgifter vartefter han blir mer erfaren på arbetet, dvs. en anknyt-
ning till fråga 5. 

7. Medför det andra något skrivande? 

Med fråga 7 vill jag fokusera på ytterligare skrivande i arbetet. Informanten 
ser vissa arbetsuppgifter som viktiga och vissa som mindre viktiga, och det 
är intressant att undersöka om attityden till skrivandet följer denna (relativt 
spontana) kategorisering. 

8. Läser du annat på arbetsplatsen (personaltidning, interninformation, in-
formation från andra avdelningar etc.)? 
Utöver det som andra skriver som är kopplat till informantens specifika 
arbetsuppgifter (projektplaner, utkast till rapporter etc.; i undersökningen 
kallar jag det för ”nödvändig läsning”), tar informanten till sig företagets 
eventuella identitet på annat sätt? Kan eventuellt förändrat skrivande kopplas 
till annat skrivande, andra texter som företaget producerar, utöver de mer 
specifika ingenjörstexterna som informanten skriver och läser?  

9. Trivs du på företaget? 

Här vill jag få informantens mer fria formuleringar kring hur arbetet funger-
ar, om han tycker att han hittat rätt i sitt val av arbete, om han har för avsikt 
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att stanna på företaget, om arbetet är vad han förväntat sig. Genom dessa 
kommentarer kan jag undersöka hur informanten uttrycker sig om grupp-
gemenskap. Exempelvis kan användande av ”vi” ses, som tecken på tillhör-
ighet och gruppkänsla. Hur informanterna säger sig trivas är även relevant 
för tolkningen av svaren på de andra frågorna. 

10. Intervjukommentar 

Med en intervjukommentar avser jag min egen helhetsreflexion över den 
aktuella intervjun, exempelvis vilket intryck informanten ger vad gäller den 
egna rollen i arbetsgemenskapen och de arbetsuppgifter han arbetar med för 
tillfället. 

3.2.2.1 Bearbetning av intervjuerna 
Utifrån intervjuguiden och intervjuanteckningar, med den aktuella intervjun i 
färskt minne, gjordes omedelbart efter intervjun en skriftlig dokumentation. I 
bearbetningen strävade jag efter att återge informanternas perspektiv, men är 
medveten om att det handlar om min tolkning av det som sagts. Det gäller 
både det de säger och den miljö vi befinner oss i. Utifrån den skriftliga be-
arbetningen strukturerades intervjumaterialet sedan efter följande rubriker: 

− arbetsfördelning/arbetsdagen 
− miljön 
− arbetsuppgifterna 
− individen i gruppen  
− skrivande och läsande i samband med arbetsuppgifterna 
− språk och uttryck  
− förebild och mentor 
− förebilder privat och i arbetet 
− ingenjörsrollen 
− utbildning kontra arbete 
− sätt att lära sig 
− informanten som person 
− arbetslivet 
− högskoleutbildningen. 

Genom systematiseringen har jag kunnat identifiera återkommande teman 
och beskrivningar av vad informanterna gör och skriver, vilken inställning 
till arbetet informanterna har, helt enkelt vad man formulerar som viktigt och 
centralt. Jag har också kunnat spåra eventuella förändringar i informanternas 
attityder och beskrivningar av arbetet, arbetsuppgifterna, skrivandet och 
läsandet. 

I den slutliga analysen av materialet har det visat sig att alla teman inte 
behövt användas – under arbetets gång har avhandlingens frågeställningar 
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skärpts och jag har fokuserat på ett par specifika frågor. Själva arbetsgången 
har dock varit användbar; utan tematiseringen hade jag förmodligen missat 
relevant information, jämfört med om jag på förhand bestämt mig för vad jag 
ville söka upp och undersöka i intervjubearbetningen.  

När jag refererar till intervjuerna i resultatkapitlen, anger jag om det är 
informanternas egna ord eller om det är min bearbetning av vad som sagts. 
Se exempelvis 4.1.3, där Rikards egna ord är markerade som ”Rikard inter-
vju 3” medan min bearbetning är markerad som ”Intervjubearbetning. Rik-
ard intervju 3”. 

3.3 Skrivdagböcker 
Om intervjuerna kan sägas vara en röst i materialet, är en andra röst inform-
anternas helt egna ord i form av dagböcker förda vid olika tillfällen, exem-
pelvis beskrivningar av de olika momenten kring ett projektjobb, reflexioner 
kring ett rapportarbete eller den egna beskrivningen av skrivandet i ett speci-
ellt skede (se tabell 2). Med skrivdagbok avses alltså informantens berättelse 
om hur ett skrivprojekt (t.ex. en längre dokumentproduktion eller två veck-
ors skrivarbete) genomförs. Genom detta får vi informantens egen beskriv-
ning av hur arbetsprocessen går till, var skrivandet kommer in i arbetet, samt 
hur texter och utkast behandlas på väg mot ett färdigt dokument. Genom 
skrivdagboken kan jag få reda på om något i arbetet uppfattas som svår-
forcerat eller problematiskt, om det tar upp mycket tankemöda och koncent-
ration i förhållande till vilken tid som egentligen ägnats åt uppgiften. Jag kan 
också få en uppfattning om informanten betraktar skrivandet som en hand-
ling ingående i en verksamhet eller en verksamhet i sig (se exempelvis Dias 
et al. 1999:230, Berthén 2007:51–52). 

Även informantens reflexioner kring eventuella textnormer som aktuali-
seras (dvs. kommentarer kring skrivkontext och diskursgemenskap; se kap. 2 
för en presentation av begreppen) och det egna skrivandet kommenteras.  

Tabell 2. Skrivdagbok 

Författare Datum Omfång 
Rikard 020205  1/2 sidor 
 020212 1/2 sidor 
 020219 1/4 sidor 
Mattias 020308 1 sidor 
 020916 1 sidor + 1/2 kompl. 

Rikard på Verkstadskoncernen gav mig under ett antal veckor en beskriv-
ning av hur arbetet med ett specifikt skrivprojekt (Mjukvaruhandboken: se 
kap. 4) organiserades och utvecklas: skrivande, granskning, möten, diskus-
sioner, andras inblandning samt egna kommentarer kring arbetet. Dagboken 
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kompletteras tyvärr inte med textexempel eftersom den handbok som arbetet 
gäller är säkerhetsklassad och därför inget jag har tillstånd att läsa. Skriv-
dagboken förs i februari–mars 2002. 

Mattias på Forskningsföretaget bidrog med en skrivdagbok om hur två 
rapporter vuxit fram: praktiskt arbete, löpande anteckningar, utkast, gransk-
ning, redigering, andras inblandning. Denna text kompletteras med text-
exempel ur rapporterna som journalen beskriver. Skrivdagboken nedtecknas 
under mars och september 2002. Rapporterna som skrivdagboken behandlar 
är resultatet av höstens projektarbete.  

Vad gäller Peter på Konsultföretaget blir tyvärr någon skrivdagbok från 
den första arbetsplatsen aldrig förd, på grund av ett relativt stormigt avslut på 
provanställningen.46 

3.3.1 Kommentar till skrivdagböckerna 
Skrivdagböckerna utgör det minsta materialet i min undersökning. Jag har 
försökt välja ut urskiljbara, relativt stora skrivprojekt som informanterna 
arbetat med från början till slut. I Mattias fall handlar det om centrala texter, 
nämligen forskningsrapporterna. I Rikards fall är det tyvärr mindre central 
text, men en text som är självständigt framarbetad, till skillnad från det mer 
frekventa skrivande han ägnar sig åt (dvs. uppdateringarna). Det rör sig ock-
så om en text som handlar om något centralt för ingenjören, nämligen pro-
grammering.47 

3.4 Intervjuer med handledare och projektledare 
I undersökningen intervjuas även handledare, projektledare och andra del-
tagare i respektive praktikgemenskap. Genom att återge mer etablerade del-
tagares beskrivningar av arbetet och skrivandet, och även deras syn på in-
formanternas roll och funktion i arbetsgruppen, får jag ytterligare beskriv-
ning av hur arbetet är organiserat. Jag lär också känna informanterna ytter-
ligare genom andras beskrivningar och reflexioner. 

Fler röster i undersökningen är handledare på Tekniska Institutet, som jag 
intervjuar angående deras syn på respektive informant, men också om ex-
amensarbetets betydelse för ingenjörsyrkesrollen. Syftet med dessa inter-
vjuer är att undersöka hur lärare och handledare på TI diskuterar yrket som 
ingenjör och hur, utifrån respektive handledares perspektiv, informanterna 
kommer att klara sig som yrkespersoner. En del av utbildningen strävar efter 
att ligga nära de professionella verksamheterna, genom kurser som är upp 
                          
46 I augusti 2002 får Peter anställning som adjunkt på Tekniska Institutet, och i september 
2002 för Peter en skrivdagbok och skickar till mig, tillsammans med texter han skriver inom 
de olika verksamheterna han deltar; Detta material ingår dock inte i undersökningens resul-
tatredovisning. 
47 Informantens egen kommentar är dock att handboken inte är den mest typiska ingenjörs-
texten. 
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Tabell 3. Intervjuer med andra än informanterna  

Intervjuperson Plats Datum  Omfång  

Projektledare, 
Verkstadskoncernen 

Cafeteria,  
Verkstadskoncernen 

020102 60 min. 

Projektledare, 
Forskningsföretaget 

Konferensrum,  
Forskningsföretag 

030129 75 min. 

Projektledare, 
Forskningsföretaget 

E-post 030129 1 ½ sidor 

Chef, 
Konsultföretaget 

Konferensrum,  
Konsultföretaget  

021010 70 min. 

HR-konsult I  Restaurang 040412 100 min. 
HR-konsult II Hemmiljö 040608 60 min. 
Handledare I, TI E-post 021206 60 min. 
Handledare II, TI E-post 040326 3 sidor 
Lärare, TI E-post 051010 4 sidor 
Programmerare I E-post 061211 2 sidor  
Programmerare II Hemmiljö 070121 30 min. 
Programmerare III Hemmiljö 070601 20 min. 
Programmerare IV E-post 071210 2 sidor  

lagda runt projektjobb på uppdrag från företag etc. Handledare från TI be-
dömer då tillsammans med representanter från företagen om arbetsuppgift-
erna är professionellt genomförda. Handledarna kan på så sätt ses som en 
länk till arbetslivet för teknologerna. Tabell 3 är en sammanställning av des-
sa intervjuer (såväl möten som e-postintervjuer). 

Utöver dessa intervjuer har jag också genomfört en mindre studie (Håll-
sten 2003) av hur teknologer, handledare och examinatorer på en teknisk 
högskola betraktar examensarbetsrapporten vad gäller krav och textmönster. 
Denna studie omfattar tio e-postbaserade intervjuer med teknologer och sex 
motsvarande intervjuer med handledare och examinatorer. 

3.5 Textmaterial 
I tabell 4 redovisas det insamlade textmaterialet. Benämningarna av texterna 
är informanternas egna. De tre informanterna skriver olika mycket i sitt ar-
bete, och texterna är ibland av mycket olika art. Det material som inform-
anterna omedelbart jämför med är examensrapporten från Tekniska Institut-
et, men även den ser olika ut hos de tre informanterna vad gäller kontext och 
syfte, trots att den ingår i samma utbildningsmoment med samma mål och 
krav för alla tre.  
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Tabell 4. Textmaterial insamlat på arbetsplatserna 

Författare Benämning  Datum Omfång 
Rikard Uppdatering 4 uppl. 010923, 

011024, 
011218, 
020506 

4 x 2–5 
sidor 

Mattias Utkast till rapport 020508 11 sidor 
Mattias Utkast till rapport 020117 10 sidor 
Mattias Arbetsanteckningar 020117 22 sidor 
Mattias Arbetsanteckningar 020513 4 sidor 
Mattias Forskningsrapport 020125 23 sidor 
Peter Specifikation olika versioner 020904, 

020905, 
020913, 
020924, 
021003 

5 x 2–5 
sidor 

Peter Brev 010824 5 sidor 

Utifrån verksamhetsbeskrivningen och inventering av texter som inform-
anterna skriver, har ur det insamlade materialet ett antal texter valts ut för en 
närstudie av vilka medierande redskap som används i texterna (se kap. 5). 

Som kompletterande material finns texter skrivna av etablerade deltagare 
på två av informanternas arbetsplatser, nämligen Verkstadskoncernen och 
Forskningsföretaget, redovisade i Tabell 5. Avsaknaden av motsvarande 
material från Konsultföretaget har sin förklaring i att Peter i sitt arbete som 
programmerande ingenjör inte hade några arbetskamrater inom sitt teknik-
område och därigenom inga jämförbara texter. Detta diskuteras i kapitel 4, 
Verksamheter och skrivande.  

Tabell 5. Textmaterial skrivet av etablerade deltagare på resp. arbetsplats  

Arbetsplats Benämning  Datum  Omfång  

Verkstadskoncernen Reserapport 020205 3 sidor 
Verkstadskoncernen Protokoll 020205 2 sidor 
Verkstadskoncernen Rapport 020205 3 sidor 
Verkstadskoncernen Instruktion 020205 23 sidor 
Forskningsföretaget Forskningsrapport 020310 24 sidor 
Forskningsföretaget Forskningsartikel 020310 11 sidor 
Forskningsföretaget Utkast till artikel 020310 12 sidor 
Forskningsföretaget Forskningsrapport 020310 14 sidor 
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För kapitel 6, Verksamheter och skrivande i utbildningen, har förutom in-
formanternas examensarbeten texter skrivna av såväl lärare som teknologer 
samlats in. Dessa redovisas i Tabell 6. I tabellerna är texterna sorterade efter 
den kurs de är hämtade från. 

Tabell 6. Textmaterial från Tekniska institutet  

Författare/kurs Benämning  Datum  

Rikard Examensrapport, 94 s. Juni -01 
Mattias Examensrapport, 90 s. Juni -01 
Peter Examensrapport, 48 s. Juni -01 
Datorseende Laborationsanvisningar (L) Mars -02 
Datorkunskap Laborationsanvisningar (L) Februari -01 
Programmeringskurs  Laborationsrapport x 4 (T) Mars -02 
Programmeringskurs  Laborationsrapport x 3 (T) April -02 
Programmeringsprojekt Checklista (L) Juni -01 
Programmeringsprojekt Prel. specifikation (T) Juni -02 
Programmeringsprojekt Bedömningsbeskrivning (L) Juni -02 
Programmeringsprojekt Mall för slutdokument (L) Juni -02 
Programmeringsprojekt Riktlinjer för slutdokument (L) Juni -02 
Programmeringsprojekt Projektspecifikation (T) Juni -02 
Programmeringsprojekt Systemspecifikation (T) Juni -02 
Programmeringsprojekt Projektdokumentation (T) Juni -02 

(L)= lärarproducerat material; (T)= texter skrivna av teknologer andra än informanterna 

Materialet från Tekniska Institutet är dels texter skrivna av teknologer, inom 
ramen för olika delkurser, dels texter skrivna av lärare eller laborationsassist-
enter, riktade till teknologerna. Inventeringen innefattar inte alla texter in-
formanterna skrivit under sin utbildning. Det handlar snarare om ett urval 
texter från centrala kursmoment. Informanternas examensrapporter finns 
dock med i urvalet, eftersom det är det största enskilda arbetet under studie-
tiden och de som mest liknar en rapport inom arbetslivet. 

3.5.1 Programkod  
Programmering är en viktig arbetsuppgift för alla mina informanter, och 
också ett centralt inslag i civilingenjörsutbildningen. I intervjuerna har vi 
pratat om huruvida man kan jämföra programkod med (verbalspråklig) text, 
och premisser för att skriva kod jämfört med att exempelvis skriva brev. Jag 
har också intervjuat såväl erfarna programmerare som lärare i programmer-
ing för att få en bättre bild av vad programmering innebär. 
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Informanterna berättar i intervjuerna hur de programmerar och hur de ser 
på kodskrivande jämfört med skrivande av naturligt språk (svenska eller 
engelska). De pratar också om skillnaden mellan olika programmerares kon-
ventioner vad gäller programmering (t.ex. friheten att vara personlig kontra 
att följa en specifik mall).  

Man kan tycka att programmering är en svårgenomtränglig aktivitet som 
är svår att förstå sig på för en utomstående. Det är det. En del ingenjörer och 
programmerare kallar programmering för att skriva, och skulle således vid 
t.ex. en fråga hur mycket de skriver under en arbetsvecka räkna med pro-
grammeringen. Det gör dock inte informanterna i denna studie.48 De beskriv-
er programmeringen på olika sätt, men är överens om att det är en kreativ 
syssla med utrymme för individuella lösningar och möjligheter att uttrycka 
sig. 

Om programspråk kan kallas för ett medierande redskap, på samma sätt 
som verbalspråket (se bl.a. Säljö 2000), är en intressant fråga. Mina inform-
anter, såväl som erfarna programmerare, beskriver programmeringen inte 
bara som en resurs för att förmå datorn att utföra vissa operationer, utan ock-
så något som exempelvis möjliggör såväl som begränsar ett handlande (ett 
visst program erbjuder vissa möjligheter att programmera medan ett annat 
inte gör det). Det tar också tid att lära sig att använda ett programspråk, dvs. 
att appropriera det – inte minst visas detta i studiens intervjukommenterar 
kring att man föredrar vissa (programmerings)språk framför andra, helt i en-
lighet med hur man kan förhålla sig till andra typer av medierande redskap. 
Även inom ett språk kan man ha olika stilideal. Men programmering kan 
fortfarande inte liknas vid annat skrivande, där produkten skulle kunna kallas 
för en text. Programmeringen är i första hand ett redskap för att få datorn att 
utföra ett uppdrag.49 Jag har mot bakgrund av detta avgränsat undersökning-
en till att visserligen räkna med programspråk som ett potentiellt medierande 
redskap, men inte analyserat dess utformning eller användning på ett mer 
differentierat sätt. Jag kallar heller inte programmerande för skrivande, efter-
som jag begränsar mig till att kalla skrivande av verbalspråk för skrivande.  

Däremot ingår ett skrivande i programmerandet som informanterna själva 
inte uppmärksammar, nämligen det kommenterande som görs i samband 
med själva dataprogrammeringen. Mitt insamlade material har bara sporad-
iska inslag av kommentarer, eftersom koden informanterna producerar gen-
erellt är hemlig och kommentarerna är inbakade i koden. Det är bara i ett par 

                          
48 Vid ett tillfälle frågar jag en av informanterna om man skriver ut och läser t.ex. datafiler i 
efterhand, och han förklarar tålmodigt att man eventuellt kan läsa dem i efterhand, om något 
går fel, men han anser att rapport plus kod ska räcka för att man ska förstå hur ett program 
fungerar.  
49 Jfr dock inställningen att programkoden kan betraktas som en biprodukt till den pro-
blemlösning och det resonemang som presenteras i exempelvis en forskningsartikel – den 
forskande ingenjören skriver andra slags texter än ingenjören som i första hand sysslar med 
produktion av olika slag (Intervju programmerare 1).  
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texter (arbetsanteckningarna) skrivna av Mattias på Forskningsföretaget, där 
det refereras till programsekvenser som även kommentarerna finns med. 
Detta diskuteras i 5.1.1. Se även 5.2.5 för frågan om man kan betrakta kom-
mentarerna som medierande redskap. 

3.6 Frågan om deltagande observation 
En i regel obligatorisk del av en kommunikationsetnografisk undersökning 
är den deltagande observationen (Spradley 1980). Att enbart få beskrivet vad 
som hänt, även om det är fler än en person som beskriver skeendet, räcker 
inte för att få veta vad som faktiskt skett. Observationerna kan bekräfta eller 
eventuellt modifiera vad som kommer fram i intervjuerna (Jämtelid 2002:43, 
Spradley 1980). Naturligtvis beror det på vad man vill undersöka. Repstad 
(1999) nämner dessutom val av fält och tidpunkt som viktiga metodologiska 
frågor vid en deltagande observation, och vilka svårigheter som är förenat 
med detta. 

Jag har av olika skäl valt bort deltagande observation som undersöknings-
metod. Det jag i stället tagit fasta på är informanternas egna beskrivningar av 
vad de gör, andra deltagares beskrivning av samma verksamhet eller samma 
handlingar, och de skriftliga manifestationer i form av texter som ytterligare 
beskriver hur verksamheter är organiserade och hur skrivande och texter an-
vänds i verksamheterna. Det inslag av observation som finns i min studie är 
det faktum att intervjuerna äger rum på arbetsplatsen. Jag har besökt samt-
liga arbetsplatser regelbundet, i samband med intervjuerna och jag har där-
igenom fått inblick i informanternas sociala miljö.  

3.7 Vad är det jag undersöker? 
Som avslutning på material- och metodgenomgången vill jag kommentera 
vad jag faktiskt undersöker. Jag vill också kommentera materialets för- och 
nackdelar, och det faktum att jag i första hand har intervjuer som källa när 
jag undersöker och analyserar verksamheterna och skrivandet.  

Min undersökning är alltså i första hand en kvalitativ studie med inslag av 
etnografisk metod kombinerad med en språklig analys av texterna. Det jag 
undersöker är:  

− hur informanterna beskriver sig själva och sitt arbete (snarare än hur de 
faktiskt arbetar)  

− hur etablerade deltagare av praktikgemenskaperna uppfattar informant-
erna och deras arbete  

− hur etablerade deltagare av praktikgemenskaperna uppfattar samma 
arbete/parallellt arbete (och sig själva)  
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− hur informanternas texter används och ser ut, och delvis hur de förändras 
under undersökningens gång  

− hur texter skrivna av etablerade deltagare av praktikgemenskaperna ser ut 
(men ej hur de eventuellt förändras under undersökningens gång)  

− hur den praktikgemenskap och de verksamheter informanterna kommer 
ifrån, dvs. högskolan, ser ut, i första hand vad gäller skrivande. 

Utifrån detta kan jag säga något om hur tre individer hanterar olika arbets-
uppgifter och hur de resonerar kring frågor om skillnader mellan utbildning 
och arbetsliv. Jag kan också säga något om hur respektive arbetsplats ser ut 
språkligt samt hur de tre individerna språkligt påverkas av respektive arbets-
plats (se även 1.1). 

Jag utgår från att den etablerade deltagaren i en praktikgemenskap tack 
vare sin erfarenhet har en bättre överblick än nykomlingen och kan ge en 
fylligare beskrivning av arbetet, samt att den etablerade deltagaren inte änd-
rar sitt skrivande i någon större utsträckning under min undersökning. Jag 
utgår från att man kan se den etablerade deltagaren som representant för 
verksamheten och också eventuellt som en förebild för informanterna, dock 
med den invändningen att det också har att göra med informantens egen 
inställning till arbetet och praktikgemenskapen, samt att det (i enlighet med 
Engeström 1987, 1996, 2001) inte handlar om påverkan i endast en riktning 
(en anpassning eller ett lärande hos nykomlingen) utan en ömsesidig på-
verkan inom ramen för de aktivitetssystem individerna deltar i.50  

Det faktum att intervjuerna har en så pass stor roll i materialet, framför 
deltagande observation, gör att jag kan säga mer om informanternas attityder 
och egen inställning till det de gör. Jag har däremot en begränsad möjlighet 
att genom egna observationer kontrollera informanternas självrapportering. 
Som jag dock påpekat, så ser jag kompletterande intervjuer med etablerade 
deltagare, som dessutom arbetar relativt nära informanterna, som en form av 
kontroll som gör att jag säkrare kan beskriva verksamheterna och de hand-
lingar som de utgörs av (se exempelvis Miettinen 1999). 

                          
50 Jag har inte undersökt samtliga etablerade deltagares beskrivning av verksamheterna och 
texter. Man skulle kunna framhäva att jag i undersökningen egentligen bara jfr två individer i 
varje gemenskap. Jag vill ändå hävda att en etablerad deltagare i en praktikgemenskap med 
sin erfarenhet och sitt kunnande är en mer typisk medlem än en nykomling i färd med att bli 
etablerad deltagare i praktikgemenskapen.  
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4 Verksamheter och skrivande 

Samtliga informanter har utbildat sig till och arbetar nu som civilingenjörer. 
Vad gör de när de arbetar? Hur är skrivandet situerat i arbetet och i vilka 
roller skriver de? I kapitel 2 formulerades ett antal frågor. De som är rele-
vanta för kapitel 4 är följande:  

− Hur är skrivandet situerat i respektive verksamhet (illustrerat i den graf-
iska verksamhetsmodellen och beskrivet i löpande text)? 

− Hur ser praktikgemenskaperna och de centrala verksamheterna ut? 
− Hur kan informanternas utvecklingsbanor beskrivas?  

För att söka svar på dessa frågor beskriver jag här de tre informanternas ar-
bete och skrivande (och i viss mån läsande). Informanternas inställning till 
skrivandet i samband med de aktuella arbetsuppgifterna diskuteras också, 
exempelvis hur de löser specifika skrivuppdrag och vilken dignitet de anser 
att skrivandet har i verksamheterna.  

Först beskriver jag hur arbetet är organiserat och hur arbetsdagen kan se 
ut för mina informanter. I nästföljande avsnitt beskriver jag sedan informant-
ernas deltagande utifrån begreppen praktikgemenskap och verksamhet i en 
modell inspirerad av aktivitetsteorin (se bl.a. Engeström 1987). Detta för att 
analysera hur de verksamheter informanterna deltar i ser ut och hur inform-
anterna agerar inom verksamheterna, med fokus på skrivande. För varje in-
formant diskuteras också vilka olika möjliga utvecklingsbanor (hos Wenger 
1998 trajectories) som praktikgemenskaperna erbjuder liksom informantens 
val och ställningstaganden (Wenger 1998). Syftet med analyserna är att fån-
ga och identifiera det som kan tyckas vara självklart och ibland kanske sker 
oreflekterat – vad gör informanterna när de ”bara arbetar”? Vad skriver 
ingenjörerna utan att ibland tänka att de ens skriver? 

De tre informanterna fungerar i redogörelsen som representanter för prak-
tikgemenskaperna, genom vilkas beskrivningar vi får del av nykomlingens 
perspektiv på respektive arbetsplats och vad det är man gör när man arbetar 
som civilingenjör. När jag i skriver ”verkstadskoncern” eller ”forsknings-
företag” menar jag de verksamheter eller den praktikgemenskap som är aktu-
ell för just min informant. Något av ett specialfall är Peter på Konsultföre-
taget, i det att han är ensam ingenjör inom sin praktikgemenskap och alltså 
inte kan ses som representant för någon typisk deltagare i gemenskapen.51  
                          
51 Peter är i sin egenskap av civilingenjör snarare representant för ensam tekniker bland and-
ra yrkeskategorier. 
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4.1 Verkstadskoncernen 
Rikard arbetar som utvecklingsingenjör på en större verkstadskoncern. Kon-
cernens uppdrag kan sägas vara att utveckla, producera, och sälja fordon.52 
Koncernen sysselsätter cirka 30 000 personer och har kontor, verkstäder och 
återförsäljare i ett hundratal länder, men huvudkontoret finns i Sverige. På 
den ort Rikard arbetar finns ett antal olika enheter, och Rikard arbetar på en 
utvecklingsavdelning. 

Koncernen säger sig själva se ”humankapitalet” som den viktigaste kom-
ponenten i företaget. En anställning hos dem beskrivs som en ”investering i 
den egna utvecklingen” (intervju projektledare Verkstadskoncernen). Nyan-
ställda blir omhändertagna på olika sätt i företaget och erbjuds kontinuerligt 
fortbildning och kurser. Det finns ett rikt socialt utbud i form av föreningar 
och klubbar. Man bjuder också in studenter att praktisera eller göra ex-
amensarbeten och man tar emot studiebesök av gymnasieungdomar, som led 
i rekryteringen.  

4.1.1 Arbetet på Verkstadskoncernens utvecklingsavdelning 
Det som förenar Verkstadskoncernen som praktikgemenskap är alltså i första 
hand arbetet med den aktuella fordonsmodellen – koncernens gemensamma 
arbetsuppgift är att producera dels själva fordonet, dels det datasystem som 
stöder produktionen. Detta gäller även för utvecklingsavdelningen där Rik-
ard arbetar. 

Utvecklingsavdelningen beskrivs av en av de mer erfarna medarbetarna 
som en avdelning utan tydliga roller eller tydlig hierarki, även om det finns 
chefer på olika nivåer. Han förklarar det med att varje produkt är unik och 
kräver unika lösningar, och att de som kommer och jobbar på ”utvecklingen” 
måste ha egen initiativförmåga och helt enkelt se vad som behöver göras.53 
Samtliga anställda på ”Utveckling” kallas utvecklingsingenjörer, oavsett om 
de har just civilingenjörsexamen, annan ingenjörsutbildning eller annan 
teknisk bakgrund. 

Rikard har en viss tidigare erfarenhet från praktikgemenskapen, eftersom 
han har feriearbetat på företaget (dock ej som utvecklingsingenjör). Hans ex-
amensarbete från Tekniska Institutet gällde dock ett helt annat område, och 
inriktningen på hans utbildning till civilingenjör, teknisk fysik, är inte den 
självklara för hans nuvarande arbete. 

Arbetsmiljön liknar ett vanligt kontor, med undantag för den del av ar-
betet som utgörs av testning hos montörerna (då man alltså lämnar kontoret 
                          
52 Kursiv stil används i 4.1–4.4 för att ange benämning på verksamheter och exempel på 
texter. 
53 Det att varje exemplar är unikt får förklara varför man inte kan systematisera arbetet på 
samma sätt som på andra mer produktionsinriktade avdelningar, där man gör många exem-
plar av samma produkt. 
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och går ner till verkstaden). Man sitter flera tillsammans i ett arbetsrum. Den 
del av interiören som eventuellt får verksamheten att mer likna en forsk-
nings- eller utvecklingsmiljö är whiteboardtavlan kring vilken man sam-
arbetar.  

En av de mer erfarna medlemmarna i projektgruppen beskriver företagets 
terminologi: Ett projekt på koncernen är något som hela koncernen är in-
volverad i, och projektledarna för dessa projekt är chefer på högre nivå. Det 
som Rikards grupp arbetar med kallas för ett objekt; arbetet har dock ingen 
”objektledare”, utan det vanliga är att någon (självmant) tar på sig att koord-
inera gruppen och arbetsuppgifterna.54 Han beskriver alltså en relativt öppen 
struktur, och han tycker att den fungerar bra. Om han hade en mer formell 
titel skulle han förmodligen kallas systemarkitekt eller bara arkitekt, dvs. den 
som stakar ut större mönster för hur arbetet ska läggas upp och för hur ob-
jektet ska se ut (medan exempelvis Rikard huvudsakligen arbetar med pro-
grammering).  

Rikards arbete går under hela min studie att dela upp i två väl definierade 
delar, vilka Rikard själv kallar GSM-projektet och enmansprojektet.55 GSM-
projektet ingår i något som sysselsätter hela koncernen, nämligen den nya 
fordonsmodellen, under en tidsperiod på 7–10 år. Alla koncernens avdel-
ningar arbetar med olika delar av samma produkt, och är på olika sätt bero-
ende av varandra. Rikard arbetar i en projektgrupp om 3–4 personer inom sin 
avdelning med att utveckla en komponent som ingår i ett styrsystem, och 
rapporterar sin arbetsinsats muntligt varje vecka till sin projektledare. Utöver 
detta finns en större arbetsgrupp bestående av cirka tio personer, som har 
möten varje vecka för att gå igenom mer allmänna arbetsrelaterade frågor.  

I samband med GSM-projektet skriver Rikard programmeringskomment-
arer som del i själva programmeringen. Projektet innefattar också produkt-
information, dokumentation och handledningar och även information riktad 
till kunder och massmedia, men det ingår inte i Rikards verksamheter förrän 
alldeles i slutet av min studie. Då skriver han en manual till en modul avsedd 
för eftermarknaden.  

Enmansprojektet är ett mer självständigt arbete med ett dataprogram som 
används av andra avdelningar, vilken Rikard sköter vartefter det uppstår be-
hov.56 Proceduren går till som följer: Rikard blir kontaktad av någon som 
                          
54 ”Projektledare” som denna person kallas i intervjumaterial etc. är min benämning; termi-
nologin inom koncernen talar emot min benämning. Alternativa benämningar är gruppan-
svarig, gruppledare, objektledare. Enligt intervjun med denne person är det en självpåtagen 
roll utan formell beteckning. Det är dock han som svarar inför avdelningschefen. I det här 
fallet är det den jag kallar för Rikards projektledare som är den personen, som fördelar ar-
betet inom gruppen och verkar (både som han själv beskriver och som Rikard berättar) vara 
den naturliga auktoriteten i gruppen. Vad gäller ordvalet projekt respektive objekt väljer jag 
att i texten kalla objekten för projekt, eftersom samtliga intervjuade använde begreppet så.  
55 Detta trots att det officiella namnet alltså inte är projekt utan objekt.  
56 Det var för denna arbetsuppgift Rikard anställdes, även om projektledaren hade i tanken 
att Rikard skulle komma att behövas i ”GSM-projektet” när han väl börjat arbeta. 
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meddelar att det aktuella programmet behöver uppdateras på något sätt. Det 
kan t.ex. röra sig om att man installerar en ny kompressor och därför behöver 
programmet justeras så att det är inställt på ett annat motstånd. Rikard gör de 
ändringar i programmet (där samma slags kommentarer skrivs som vid pro-
grammeringen inom GSM-projektet) som behövs, i detta fall en justering av 
mätvärdena. Sedan dokumenterar han detta i texten uppdatering och skickar 
ut den via e-post till samtliga berörda, antingen separat eller tillsammans 
med det aktuella programmet/programavsnittet.  

I början av fallstudien (Rikard intervju 2) beskriver Rikard sitt arbete som 
att han skriver specifikationer (för dataprogram), programmerar och gör ”an-
nat” (dvs. mer praktiskt arbete såsom verkstadsbesök och testning av funk-
tioner).57 Han uppskattar det som att hälften av arbetsdagen går åt till pro-
grammering, resten till annat.  

Under andra hälften av min fallstudie ställs Rikard inför en helt ny arbets-
uppgift, nämligen att skriva en handbok (kallad mjukvaruhandboken) om 
programmeringsprinciper avsedd för avdelningen han arbetar på. Arbetsupp-
giften initieras av avdelningschefen och det är tänkt att Rikard ska planera 
och genomföra detta på egen hand.  

En vanlig arbetsdag beskrivs således av Rikard som att den kan bestå an-
tingen av enbart enmansprojektarbete: uppdatering av ett program och dok-
umentation av detta, viss tid i telefon men mest ensamarbete.58 Eller så kan 
arbetsdagen bestå av arbete med GSM-projektet: programmering, jämför-
elser med andra projektmedlemmars programmerande (på den egna skärm-
en; man öppnar varandras fönster där programmeringen pågår), diskuterande 
kring figurer på whiteboardtavlan, ”stirrande” på whiteboardtavlan (Rikards 
ord). En del arbetstid kan också gå åt till praktiskt arbete såsom testning hos 
montörerna.  

Periodvis går arbetstiden också åt till kurser av olika slag; man uppmanas 
gå på kurserna för att få produktkännedom. Rikard vill också tillfredsställa 
sitt eget stora intresse för själva produkten och lära sig mer. 59  

4.1.2 Verksamheter och skrivande på Verkstadskoncernens 
utvecklingsavdelning  
I följande avsnitt beskrivs Rikards arbete med fokus på skrivandet. För att ge 
en så fullständig bild som möjligt av detta arbetsrelaterade skrivande, utgår 
avsnittet från hela arbetssammanhanget och den verksamhet Rikard deltar i 

                          
57 Specifikationer är dock en text som inte återkommer i Rikards beskrivning av arbetet och 
skrivandet vidare i studien.  
58 Rikards projektledare bekräftar denna beskrivning. 
59 Mellström (1996) noterar ett stort intresse för den tekniska produkten som förenande i sin 
undersökning av en arbetsplats inom samma bransch, där gemensamma berättelser i vilka 
produkten är objekt eller till och med agent, bidrar till sammanhållningen inom praktik-
gemenskapen. 
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när han skriver. Utifrån detta diskuteras sedan hur Rikard hanterar det aktu-
ella skrivuppdraget.  

4.1.2.1 GSM-projektet  
En av verksamheterna Rikard deltar i är alltså GSM-projektet. Praktikge-
menskapen för denna verksamhet kan visserligen sägas vara utvecklings-
avdelningen på Verkstadskoncernen, eftersom man kan utgå ifrån att hela 
koncernen är förenad i ett gemensamt uppdrag, ömsesidigt engagemang och 
delad repertoar, vilket är Wengers tredelade beskrivning av en praktikge-
menskap (Wenger 1998). Den för Rikard relevanta gemenskapen för GSM-
projektet är dock projektgruppen han ingår i. När vi pratar om hans arbets-
gemenskap är det inte ens utvecklingsavdelningen utan just denna grupp 
Rikard samarbetar med och refererar till.60 Jag uppfattar det som att det 
handlar om en praktikgemenskap där man deltar på lika villkor; det finns 
visserligen en medlem i projektgruppen som koordinerar arbetet, men den 
allmänna inställningen i gruppen är att man ”gör det man ska för att man vet 
att det måste bli gjort” (Rikard intervju 3). Om någon inte gör sitt jobb och 
inte bidrar i den takt man kan förvänta sig, påpekas detta av alla i gruppen, 
inte bara av den närmsta chefen. Man samarbetar och känner ett ansvar för 
att göra sin del, eftersom gruppen är beroende av att alla deltar i verksam-
heten och arbetar mot samma mål.61 

Figur 3 illustrerar hur kommentarskrivande är inbäddat i GSM-projektet. 
Modellen visar att Rikard deltar som jämlik medarbetare i en projektgrupp 
om tre–fyra personer, alla ingenjörer men ingen utom Rikard med civil-
ingenjörsexamen. Han uppfattar inte sig själv, trots att han är så pass ny i 
arbetsgruppen, som det Wenger (1998) skulle kalla legitim perifer medlem 
utan som en lika etablerad deltagare som någon annan i gruppen. Praktik-
gemenskapen för uppdragskontext och diskursgemenskapen för skrivkontext 
är näst intill densamma: alla deltagare i uppdragskontexten är alla program-
merare, och skrivdiskursgemenskapen utgörs just av programmerare. Målet i 
de båda kontexterna motsäger inte varandra: Rikard programmerar i syfte att 
producera datorstöd till fordonets styrsystem, och som en del i programmer-
andet ingår kommentarskrivande. Deltagarroller och arbetsdelning är lika för 
skriv- och uppdragskontexten, vilket även det gör att Rikard inte behöver bli 
osäker på i vilken roll han skriver och i vilken roll han deltar i uppdrags-
kontexten.  

                          
60 Projektgruppens arbete ingår naturligtvis i en större helhet och det finns en avdelningschef 
som formellt har ansvar för att delar i produkten ska levereras. Den som har kontakten med 
avdelningschefen är den som koordinerar projektgruppens arbete, rent formellt, men det är 
viktigt att påpeka att gruppens verksamhet verkligen har denna horisontella eller demo-
kratiska organisering. 
61 Både Rikard och hans projektledare beskriver arbetsklimatet på detta sätt, oberoende av 
varandra. 
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Figur 3. Verksamhetsmodell för GSM-projektet. Rikards deltagande. 

De centrala handlingarna i verksamheten, dvs. det Rikard och de andra del-
tagarna gör inom GSM-projektet för att nå det gemensamma målet, skulle 
kunna delas upp i och identifieras som att programmera, att testköra och att 
lösa programmeringsproblem. Skrivandet inom verksamheten inskränker sig 
till att skriva kommentarer till koden, vilket kan betraktas som en delhand-
ling av den centrala handlingen att programmera (se Berthén 2007 angående 
kategoriseringen delhandling – central handling).62  

I samband med att projektgruppen diskuterar olika lösningar använder 
man den gemensamma whiteboardtavlan, i första hand för algoritmer eller 
programutdrag som får fungera som illustrationer till eller utgångspunkter 
för resonemang och diskussioner. Whiteboardtavlan används också till mer 
perifert skrivande såsom litterära citat, kom-ihåglistor och informella upp-
maningar till medarbetarna. Dessa texter är dock något som i första hand 
projektledaren skriver.  

Det enda Rikard skriver inom GSM-projektet är alltså kommentarer i 
koden. Själva konventionen att skriva kommentarer är något som han lärt sig 
under utbildningen på Tekniska Institutet, men det finns ingen specifik mall 

                          
62 Inte förrän i slutet av fallstudien skriver han som tidigare nämnts en manual.  

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: projektgruppen. 
Mål: producera elektroniken till fordonet.  
Normer: arbeta både självständigt och i projektgruppen, individuellt ansvar. 
Redskap: projektarbetandet, för att utveckla program och delta i arbets-
gemenskapen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och projektgruppen. 
Rikard deltar i rollen som utförare och teknikexpert och som jämlik medlem 
i projektgruppen.  

 Skrivkontext 
Diskursgemenskap: projektgruppen, programmerare generellt. 
Mål: programmera och därmed producera elektroniken till fordonet. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. Kommentarskrivandet något som etableras 
under utbildningen på TI. 
Redskap: kommentarerna, för att göra programmeringen mer tillgänglig för andra, doku-
mentera arbetet. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och projektgruppen. Rikard deltar 
som jämlik deltagare. 

Skrivande 
Rikard skriver kommentarer i koden. 
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för hur kommentarerna ska skrivas just inom GSM-projektet. (Se 3.5.1 om 
programmering.) Det är heller inte något Rikard reflekterar över i våra inter-
vjuer; kommentarskrivandet finns bara där som en naturlig, näst intill osyn-
lig, inbäddad del i programmeringen.  

4.1.2.2 Enmansprojektet 
Det Rikard kallar Enmansprojektet är en mer självständig arbetsuppgift som, 
för Rikards del, handlar om att tillhandahålla ett dataprogram till andra av-
delningar. Rikard får en (skriftlig eller muntlig) förfrågan, genomför pro-
grammeringen, dokumenterar i texten uppdatering, och skickar slutligen det 
uppdaterade programmet tillsammans med texten uppdatering till berörda 
mottagare. Texten beskriver vad som är nytt i programversionen och inbjud-
er samtidigt till fortsatt kontakt, t.ex. svar på frågor eller nya uppdateringar. 
Vad gäller användandet av texten säger Rikard sig vara osäker på om texten 
bara läses på skärmen eller om den skrivs ut på papper, eller om den alls 
läses. Det är förmodligen olika för olika mottagare: Ett vanligt sätt att an-
vända uppdateringarna är att leta upp relevant information när så behövs, 
och använda den som en instruktions- eller uppslagstext, eller se den som 
dokumentation att återkomma till vid behov. Men eftersom det inte är något 
användaren måste läsa för att kunna tillämpa de ändringar som gjorts (dessa 
sköter ju så att säga sig själva) är det inte säkert på vilket sätt texterna an-
vänds. Figur 4 illustrerar uppdaterandet. 

I Uppdragskontexten (Figur 4) deltar Rikard i rollen som expert och ut-
förare. Uppdraget är formulerat som att hålla datasystemet à jour med övrig 
utrustning.  

Praktikgemenskapen kan här sägas vara en annan än när det gäller GSM-
projektet. I arbetet med uppdateringarna är Rikard del i en större gemenskap, 
eftersom han har kontakt med deltagare i andra delar av koncernen än enbart 
den lilla gruppen som arbetar med det gemensamma projektet. Här har han 
fler kontakter utåt och agerar i en tydligare roll som expert som ska genom-
föra förbättringar för att andra i sin tur ska kunna utföra sitt arbete.63 

Syftena med skrivandet kan på genre- och kontextnivå sägas vara fören-
liga; i båda kontexterna handlar det om att man i slutändan ska få fordonets 
styrsystem att fungera. De regler eller normer som råder inom uppdragskon-
texten handlar, ur Rikards perspektiv, om att helt enkelt göra sitt jobb så att 
andra blir nöjda, vilket inte motsägs av skrivkontextens normer, snarare und-
erbygger dem. Rikard har ett individuellt ansvar – det är honom man kon-
taktar om man vill ha en förändring genomförd och Rikard förväntas göra 
detta. Eventuella textnormer som aktualiseras i skrivkontexten överensstäm-
mer med uppdragskontextens normer. En uppdatering på Verkstadskoncern-
en har en form som både praktikgemenskap och diskursgemenskap accep-
terar.  
                          
63 Detta syns också i texterna, vilket jag kommer att kunna visa i kapitel 5.  
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Figur 4. Verksamhetsmodell för Enmansprojektet. Rikards deltagande.  

Uppdateringsverksamheten är således entydig för Rikards del. Det är hela 
tiden klart och tydligt när och hur uppdatering ska skrivas och vilken funk-
tion den (och Rikard själv) har. Skrivandet pågår parallellt med det praktiska 
programmerandet; Rikard ser knappt det som något han faktiskt skriver, utan 
snarare som något som bara är del i arbetet.  

Under min studies gång är uppdateringen en av de få texter Rikard slutför 
(även om man kan säga att det handlar om ett ständigt omformat dokument 
som egentligen inte ”blir klart”, utan snarare ges ny version om och om 
igen).64 Jag betraktar att uppdatera som en etablerad, namngiven verksamhet 
som är känd av den som är utvecklingsingenjör; de ingående handlingarna är 
kända och används av många (både inom den beskrivna uppdragskontexten 
och inom skrivkontextens diskursgemenskap). Rikard får t.ex. uppdateringar 
skickade till sig från olika delar av praktikgemenskapen, liksom han skickar 
sina uppdateringar till andra. Ibland behöver han läsa andras dokument men 
ibland arkiverar han dem bara, olästa. Uppdateringarna används alltså på  
olika sätt: som instruktion, som uppslagstext eller protokoll för vad som är 
utfört, eller som en form av loggbok för inblandade. 

                          
64 Under tiden för fallstudien är det förutom uppdateringarna endast en manual till en 
datormodul, avsedd för eftermarknaden, som Rikard verkligen skriver färdigt. (Se 4.1.2.1 om 
GSM-projektet.) 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: (potentiellt) hela Verkstadskoncernen. 
Mål: uppdatera program så att andra kan fortsätta med sina arbetsuppgifter. 
Normer: finnas tillhands, göra det man ska snabbt och funktionellt. 
Redskap: uppdateringstexten för att uppdatera program. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och (potentiellt) hela 
koncernen. Rikard deltar som teknikexpert och utförare. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: (potentiellt) hela Verkstadskoncernen, andra programmerare. 
Mål: dokumentera och instruera hur programmet uppdaterats sedan tidigare version. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. Uppdateringen redigeras och fylls hela 
tiden på och nya versioner skapas. 
Redskap: uppdateringen, för att använda uppdaterat program, dokumentera och göra 
möjligt att spåra ändringar, så att man kan utveckla styrsystemet. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och (potentiellt) hela koncernen. 
Rikard deltar som instruerande teknisk expert. 

Skrivande 
Rikard skriver uppdateringar.  
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4.1.2.3 Jämförelse mellan GSM-projektet och enmansprojektet 
Vid en jämförelse mellan de två verksamheterna (Figur 3 och 4) är praktik-
gemenskaperna, trots att Rikard arbetar inom samma avdelning, i samma 
arbetsrum, som något olika: då Rikard i samband med GSM-projektet endast 
samarbetar med den mindre projektgruppen, är han del i en större gemen-
skap (dvs. projektgruppen) än när det handlar om enmansprojektet. I arbetet 
med enmansprojektet arbetar Rikard visserligen mer ensam, men det sam-
manhang han agerar inom är mer utåtriktat än när han samarbetar med proj-
ektgruppsmedlemmarna han delar rum med. Inom enmansprojektet blir han 
kontaktad av en utomstående, dvs. någon utanför utvecklingsavdelningen, 
som önskar en uppdatering och inbjuder till sedan till nya kontakter. I arbetet 
med GSM-projektet arbetar han aldrig ensam men heller aldrig i något annat 
sammanhang än med sin projektgrupp på 3–4 personer.  

Något som förenar de båda verksamheterna är att de utifrån Rikards syn-
vinkel inte vållar några problem vad gäller exempelvis arbetsdelningen eller 
redskapsanvändningen. Rikard och de övriga deltagarna i respektive kontext 
verkar vara överens om vad som är uppdraget. Rikard har visserligen olika 
roller: i den ena praktikgemenskapen är han en deltagare i en projektgrupp 
där hans status är lika som de andras. I den andra praktikgemenskapen, inom 
enmansprojektet, är deltagarna mer anonyma. Det är en distans rent fysiskt 
och man samarbetar inte alls sida vid sida. Rikard innehar i uppdragskon-
texten en roll som kan kallas för en kombination expert och ”utförare”; han 
gör det han ska på uppdrag av någon som ger honom uppdraget, men är sam-
tidigt den man kan vända sig till för experthjälp om det är något man inte 
förstår. Det verkar också som att reglerna och normerna delas av alla in-
blandade – det råder konsensus kring hur arbetet ska läggas upp och hur 
saker och ting ska utföras: 

det bara sker, vi har aldrig gått igenom vem som ska göra vad vi har spontana 
möten ”har du tid att titta på det här” och så rullar man iväg med sin stol och 
pratar (Rikard intervju 2) 

Inte bara Rikard utan även andra inom praktikgemenskapen har denna in-
ställning. Hans närmsta chef beskriver den öppna strukturen och det demo-
kratiska arbetssättet. Detta kombinerat med ett stort intresse för produkten 
(som såväl Rikard som andra visar upp) kan vara en förklaring till att arbetet 
flyter så pass smidigt. Rikard såväl som projektledaren säger att arbetet i 
GSM-projektet fördelas spontant tack vare att alla deltagare vet vad de ska 
göra och vet att deras insats påverkar hur de andra i gruppen kan fortsätta 
med sina delar.  

Likadant resonerar Rikard kring enmansprojektet: Arbetsdelningen är helt 
okomplicerad – han blir kontaktad av en ”beställare”, gör det han ska och vet 
att det är bra om han gör det snabbt. Skrivandet inom de båda verksam-
heterna har en skrivkontext och en uppdragskontext som inte motsäger var-
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andra, och Rikard tycker att skrivandet av kommentarer såväl som uppdater-
ingar ”går av sig själv”. 

4.1.2.4 Mjukvaruhandboken 
I slutet av fallstudien får Rikard i uppdrag av avdelningschefen att planera 
och skriva en text som Rikard kallar mjukvaruhandbok, vars syfte ska vara 
att skapa enighet vad gäller programmeringskonventionerna på avdelning-
en.65 Som led i kvalitetssäkringen på avdelningen ska man ha ett dokument 
som exempelvis instruerar om lämpliga sätt att skriva kod, spara versioner i 
olika databassystem och distribuera program till andra i projektgruppen eller 
motsvarande. Det är alltså ett avdelningsinternt projekt, som Rikard ska gen-
omföra inom en given tidsram (cirka fem veckor). Det är den första arbets-
uppgiften Rikard fått direkt av avdelningschefen; Rikard tror själv att det be-
ror på att avdelningschefen nu vet vem Rikard är. Han ser till en början inte 
några problem förknippade med uppdraget. När det väl är dags att påbörja 
arbetet, är han dock mycket osäker på hur han ska genomföra det. Det är 
meningen att han ska ägna mindre tid åt uppdateringar för att hinna med den 
nya arbetsuppgiften. Verksamhetsmodellen illustreras i Figur 5. 

 

 

Figur 5. Verksamhetsmodell för Mjukvaruhandboken version 1. Rikards 
deltagande.  

                          
65 Mjukvaruhandboken är inget jag fått ta del av eftersom innehållet är hemligklassat. 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: utvecklingsavdelningen på Verkstadskoncernen. 
Mål: visa kompetens, svara mot avdelningschefens förväntningar. 
Normer: arbeta självständigt, leverera det som förväntas. 
Redskap: handboken, för att visa upp kompetens, svara mot förväntningar. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard utför (och bedöms 
utifrån) uppdraget, chefen ger uppdrag (och bedömer?). 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: utvecklingsavdelningen på Verkstadskoncernen. 
Mål: skriva färdigt handboken. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet (andra handböcker och manualer). 
Redskap: handboken, för att instruera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och avdelningen. Rikard instruerar, 
de andra instrueras. 

 Skrivande 
Rikard skriver handbok.  
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Inom uppdragskontexten (i Figur 5) kan handboken i detta fall sägas vara 
redskap för att uppnå målet att visa sin kompetens och svara mot avdelnings-
chefens förväntningar. Inom skrivkontexten utgör handboken själva målet: 
det att handboken ska användas för att skapa enighet på avdelningen (för-
modligen i kombination med någon form av muntlig och skriftlig introduk-
tion till texten) är inte vad Rikard har i åtanke när han beskriver arbetet. Han 
säger att han ska skriva en handbok, dvs. att han ska arbeta med att skriva ett 
dokument, inte att han instruera arbetskamrater hur de ska programmera eller 
föreslå en modell för hur programmerandet ska göras enhetligt, dvs. att han 
ska göra eller uppnå något särskilt med hjälp av att skriva en text. 

Skrivandet betraktas alltså av Rikard som en verksamhet i sig. Detta hör 
till ovanligheterna för Rikards del; det han hittills skrivit har varit handlingar 
eller i vissa fall operationer i en verksamhet. Det som ska användas är texten, 
inte exempelvis ett dataprogram, som i fallet med uppdateringarna eller ut-
vecklingen av GSM-stödet. I jämförelse med andra arbetsuppgifter Rikard 
haft under sin tid på koncernen är skrivandets roll här alltså tydligare – 
därför kan texten i det här fallet ses som målet med arbetet, inte bara som en 
handling som ingår i en verksamhet med ett överordnat mål.  

Handbokens mottagare är en relativt tydligt specificerad grupp, både i 
uppdrags- och skrivkontexten: Rikard vet att han skriver för utvecklings-
avdelningen. Därmed kan just avdelningen, och inte hela koncernen ses som 
en praktikgemenskap. Det som talar mot att utvecklingsavdelningen är en 
praktikgemenskap, är dock att det inte finns något direkt samarbete inom av-
delningen; man kan inte säga att uppdraget förenar deltagarna att arbeta mot 
samma mål (Wenger 1998). Rikard själv ser dock hela avdelningen och inte 
exempelvis sin projektgrupp som praktikgemenskap (Rikard intervju 5). 
Handboken kan sägas vara redskap för att genomföra uppdraget, och skriv-
kontextens ramar för handboken är tydliga. Intressant i det här fallet är dock 
hur Rikard förhåller sig både till själva skrivkontexten och till uppdrags-
kontexten. Vad gäller skrivkontexten gäller att deltagare i en praktikgemen-
skap genom själva texten ska förmås ändra sitt beteende eller sin inställning 
till programmeringskonventionerna (dvs. att ändra sitt sätt att programmera 
alternativt ändra sin attityd till hur programmeringen bör gå till). Rikard an-
ser dock att han skriver för att handboken ska bli klar.  

Rikards inställning till uppdragskontextens mål hänger samman med hur 
han betraktar skrivkontexten. Han får visserligen veta att det handlar om att 
skapa enighet kring programmeringskonventioner, vilket han inser värdet av 
(det kan t.ex. vara användbart för en nyanställd). Han tror samtidigt inte att 
handboken är något som kommer att välkomnas av eller alls användas av 
dem som redan arbetar på avdelningen. Han misstänker att det i stället hand-
lar om att man vill ”visa andra att vi jobbar” (Rikard intervju 4), dvs. visa 
andra på koncernen (läs: ledningen) att utvecklingsavdelningen gör något.  

Rikard tror, när han får uppdraget, att han kommer att kunna samarbeta 
med andra genom att diskutera utkast och handbokens upplägg, men det 
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visar sig att han blir ensam om sitt arbete. Ingen mer än han har tid avsatt för 
arbetsuppgiften. Han förväntas alltså att genomföra arbetet på egen hand, 
och rapportera till avdelningschefen när han har något att visa upp. Vad 
gäller deltagarroller kan Rikard ur ett perspektiv alltså sägas vara en under-
ordnad och inte jämlik deltagare: han förväntas göra det han blir ålagd. 
Samtidigt förväntas han arbeta självständigt och agera i rollen som instruer-
ande expert. Avdelningschefen är den som beställer handboken och ska god-
känna Rikards arbete.  

Deltagarrollerna i uppdragskontexten är alltså ojämlika och för Rikard 
dessutom oklara: Rikard gör det han ska eller det han tror förväntas av hon-
om, medan avdelningschefen fungerar som beställare (i den meningen att 
han talar om för Rikard vad han vill ha, men inte hur Rikard ska göra för att 
genomföra arbetet). Avdelningschefen utgår från att Rikard axlar ansvaret att 
genomföra arbetet, men Rikard tror att han får arbetsuppgiften för att bli 
testad.  

Normerna för redskapsanvändandet och deltagandet vållar dessutom pro-
blem, eftersom situationen är ny för Rikard på det sättet att det är första gån-
gen han inte vet hur han ska lösa en arbetsuppgift. Detta kombinerat med 
hans inställning till arbetet att han vill hela tiden vill göra ett bra jobb och 
strävar mot att bli fullvärdig deltagare gör situationen komplicerad.  

Deltagarrollerna inom skrivkontexten är också komplicerade: han förvänt-
as anta en instruerande roll inför några som han inte tror vill bli instruerade 
och som förmodligen fortfarande betraktar honom som vad Wenger (1998) 
kallar (legitim) perifer och inte etablerad deltagare inom diskursgemen-
skapen.  

De oklara förhållandena kring deltagarroller i uppdragskontext och skriv-
kontext påverkar alltså inte bara Rikards skrivande av handboken utan snar-
are hela denna arbetsuppgift. Han tycker att han har läst och diskuterat lik-
nande texter tidigare (Rikard intervju 3), men trots det blir alltså skrivandet 
problematiskt. Rikard får fria händer, det vill säga ett stort individuellt an-
svar, trots att han inte tidigare själv skrivit någon instruktion av det här slag-
et (varken under utbildningen på TI eller på utvecklingsavdelningen). Han 
får en mall i form av de rubriker som ska vara med, och planerar att börja 
med att göra en skiss på innehållet som andra får ge synpunkter på, innan 
han börjar skriva mer systematiskt. Den planen fungerar dock inte, eftersom 
det visar sig att det inte finns några utöver honom själv som har arbetstid 
avsatt för projektet och därmed inte har tid att diskutera utkast och förslag 
med honom. 

I samband med att arbetet inleds ber jag Rikard föra en skrivdagbok under 
två veckor, för att få hans egna ord på hur han lägger upp arbetet, hur mycket 
tid han ägnar åt att skriva varje dag eller varje vecka, och hans egna tankar 
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och reflektioner kring vad det innebär att skriva i arbetet. Ett utdrag ur 
skrivdagboken visas i (1).66  

(1) Rikards skrivdagbok 

Tisdag 19/2-2002 

1. Skrivit lite om hur vi skriver våran kod. Hur vi namnger funktioner och 
variabler.  

2. Samma som föru… 

3. – 

4. Har väl suttit två timmar idag. Ungefär hälften av tiden har gått åt till att 
surfa runt på nätet och samla lite information om hur andra har gjort förut. 

5. Har varit lite effektivare. Hittade en bra engelsk sida där jag lånade några 
meningar. 

Dagboken visar att Rikard, i stället för att följa det malldokument han trots 
allt fått, börjar med att leta relativt osystematiskt bland liknande texter han 
hittar på nätet för att få åtminstone en idé om hur en handbok kan läggas 
upp. Han ber under den här tiden inte någon om hjälp, utan verkar ta avdel-
ningschefen på orden om att det är en individuell arbetsuppgift.  

När vi träffas igen efter fyra månader för en uppföljande intervju, kan 
Rikard berätta att man ordnat en minikonferens och lagt upp arbetet på ett 
nytt sätt: nu finns en projektgrupp med en arbetsdelning och ett samarbete 
kring handboken. Gruppen består av cirka tio personer, för det arbete Rikard 
tidigare blev satt att lösa ensam. En verksamhetsmodell som visar den nya 
organisationen illustreras i Figur 6. 

Skillnaden i denna nya verksamhetsmodell (Figur 6) ligger jämfört med 
den tidigare (Figur 5) till största delen i deltagarna, deltagarrollerna och 
arbetsdelningen. Dels har Rikard ett antal kollegor han delar arbetsuppgiften 
med, däribland personer som faktiskt kommer att använda handboken när 
den är färdig. Det är alltså inte längre så att det är en ensam, relativt ny del- 
tagare i praktikgemenskapen som ska stå för en ny rutin, utan flera är ansvar-
iga och delaktiga. Dels är arbetet fördelat så att det finns en projektgrupp 
som tillsammans har kontakt med den som delat ut uppdraget, nämligen av-
delningschefen. Arbetsdelningen medför även att man diskuterar muntligt, 
vilket är något som Rikard uppger att han saknat i samband med när han 
först fick uppdraget och skulle utföra det ensam. Nu är arbetet fördelat i en 
projektgrupp som har kontinuerliga möten kring projektets framåtskridande. 

                          
66 Siffrorna hänvisar till ett par olika teman: När jag ger Rikard uppdraget att skriva vet han 
inte alls vad jag förväntar mig och tycker uppenbarligen att det är en konstig idé. Därför ger 
jag honom fem teman att skriva kring: vad han gjort konkret, om någon läst det han skrivit, 
om han diskuterat texten med någon, hur mycket tid han lagt ner samt om han kan kommen-
tera arbetet. Engelsk sida = webbplats. 
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Skrivkontextens normer och regler blir också mer explicita när deltagarna 
samarbetar genom att diskutera och redigera texten gemensamt. 

 

 
Figur 6. Verksamhetsmodell för Mjukvaruhandboken 2. Rikards deltagande.  

4.1.3 Rikards utvecklingsbana 
För att ytterligare diskutera hur Rikard hanterar sina olika skrivuppdrag i 
arbetet, följer här ett avsnitt om hur man kan betrakta Rikards ställningstag-
anden utifrån Wengers (1998) begrepp utvecklingsbana.  

Rikard trivdes mycket bra på Tekniska Institutet, men var till en början 
tveksam till arbetet på Verkstadskoncernen. Det visade sig dock snarare 
handla om en tveksamhet till arbetslivet i stort. I våra intervjuer uppfattar jag 
det som att han är en person som har lätt att anpassa sig till det som gäller: 
på Tekniska Institutet deltog han på alla sätt i det sociala livet och studierna 
gick hela tiden bra.67 När examensarbetet inte fungerade lika bra som utbild-
ningen i övrigt blev han för första gången osäker på om han skulle klara sin 
examen (kap. 5). I början av min studie säger Rikard följande om arbetet på 
Verkstadskoncernen:  

                          
67 Bland annat köpte han tidigt en frack, vilket är den föreskrivna klädseln i många teknolog-
sammanhang. 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: utvecklingsavdelningen på Verkstadskoncernen. 
Mål: standardisera avdelningens sätt att programmera. 
Normer: arbeta både självständigt och i projektgruppen, individuellt ansvar. 
Redskap: handboken, för att likrikta konventionerna för programmering på 
avdelningen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och utvecklingsavdel-
ningen. Rikard och andra deltagare jämlika, avdelningschefen beställer men 
med mer delaktighet. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: utvecklingsavdelningen på Verkstadskoncernen. 
Mål: instruera varandra om önskat sätt att programmera. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet (Rikard samarbetar med övriga deltagare om 
hur texten ska utformas). 
Redskap: handboken, för att instruera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och en projektgrupp. Rikard och 
övriga deltagare instruerar, andra på avdelningen instrueras. 

 Skrivande 
Rikard och övriga deltagare skriver handbok.  
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[jag är…] nog kvar om tre år vet inte vad för jobb jag skulle söka om jag inte 
blev kontaktad av Verkstadskoncernen i mars kommit rätt för att det är bra 
stämning och för att verkstadsbranschen är ”min bransch”. [jag var…] tvek-
sam till jobbet i början mest för att jag var tveksam till att arbeta alls såg det 
som att all frihet försvann, ’åtta till fem åtta till fem’ men har ändrat inställ-
ning till det nu. [det är…] mycket friare än att plugga (Rikard intervju 3) 

Så snart han blivit mer van vid sitt arbete vill han dock stanna och utvecklas, 
är intresserad av produkten och siktar bland annat på att praktisera på ett av 
företagets dotterbolag i Storbritannien. Följande utradg ur min intervjubear-
betning är från vår tredje intervju. 

…trivs fortfarande, trodde inte han skulle sikta på att jobba längre tid, 
pendlingen går bra (30 min bil enkel resa) blir nog kvar ett tag. Kul att alla 
(=hela utvecklingsavdelningen) jobbar mot samma mål. (Säger ”vi” om 
arbetet, inte bara om projektgruppen) […] Jobbet verkar förena nytta med 
nöje, ångrar inte fysik på TI men är nöjd med att inte jobba med fysik nu. 
(Intervjubearbetning. Rikard intervju 3) 

Jag uppfattar det som att Rikard följer en inåtgående utvecklingsbana i prak-
tikgemenskapen på Verkstadskoncernen, delvis beroende på att han är en 
person som vill göra rätt och vara accepterad i det sammanhang han ingår 
(både vad gäller studier och arbete). En inåtgående utvecklingsbana kan just 
leda till är att han bättre lär sig praktikgemenskapen och verksamheterna. 
Praktikgemenskapen erbjuder dessutom denna utvecklingsbana aktivt, vilket 
passar Rikard. En etablerad deltagare med 20 års erfarenhet från koncernen 
beskriver arbetsplatsen enligt följande (återgivet i min bearbetning): 

Verkstadskoncernen är en trög arbetsplats med anställda som inte orkar söka 
andra jobb, tycker Projektledaren. [Han] har varit med om att anställa många. 
(Skojar om att man bjuder dit en grupp ingenjörselever och de som inte orkar 
därifrån dem anställer man). Ser det här på ”utvecklingen” att man söker folk 
inte för specifik arbetsuppgift utan mer för att fylla igen en lucka, och idealet 
är sedan om denne person själv söker upp vad som behöver göras – Rikard är 
[enligt projektledaren] exakt en sån person. Eventuellt kan det vara svårt för 
en nyanställd att komma in i arbetet just för att man inte riktigt säger vad som 
ska göras, men det har [enligt projektledaren] aldrig varit några problem med 
Rikard. (Intervjubearbetning. Intervju projektledare Verkstadskoncernen) 

Rikard visar på en uppfattning om sitt arbete som stämmer väl överens med 
resultaten i Abrandt Dahlgren et al. (2005) angående typiska arbetsuppgifter 
för den nye ingenjören; det handlar inte om de stora samhällsbyggande proj-
ekten, snarare mindre, avgränsade delar av något större, som de åtminstone i 
början av sin karriär inte har full förståelse eller fullt ansvar för. 

Rikard säger att han bara jobbar med det stora projektet och han har gjort det 
sedan han började på Verkstadskoncernen, ändå gör han visst annat. Inte så 
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stor överblick ännu? Är GSM-projektet så pass viktigt att mindre arbetsupp-
gifter inte uppfattas som uppgifter? (Intervjubearbetning. Rikard intervju 2) 

Samtidigt har Rikard en uppfattning om vilken roll ingenjören kan tänkas ha 
i samhället, vilken är större än att bara vara del i mindre projekt, även om 
han samtidigt vill tona ner sin egen del i denna gemenskap.  

Pratade också om civilingenjörsrollen/-identiteten och Rikard tyckte inte som 
exempelvis en annan teknolog (som jag intervjuade endast en gång) att det 
var programmerare han var. [Rikard tycker att han är] ingenjör i det att han 
löste problem och designade system, programmerandet kom som en följd av 
detta. Verkar vara tekniken som förenar civilingenjörerna, han pekade ut på 
gården och sa ”det här skulle knappast en läkare kunna göra”. Vi pratade om 
vad man kan läsa om ingenjörens roll bakåt i tiden, ”samhällsbyggare” etc. 
och Rikard tyckte det lät stort och allvarligt, kanske inte hans bild av sin egen 
roll. Jag frågade om man diskuterade ingenjörsrollen eller ingenjörens upp-
drag under utbildningen, men det verkade som om man inte gjorde det, inget 
Rikard kände igen i alla fall. (Intervjubearbetning. Rikard intervju 7) 

Även projektledaren kommenterar vad han tycker är specifikt för ingenjören, 
och hans svar är annorlunda än Rikards.  

Jag frågar om arbetsformen stå vid whiteboarden och titta på lösningar till-
sammans och det sättet att jobba lovordar han. [Han] tycker att det passar just 
ingenjörens sätt att tänka och arbeta, pratar om förmågan (och vanan) att 
tänka abstrakt som något specifikt för ingenjörer. (Intervjubearbetning. Inter-
vju projektledare Verkstadskoncernen) 

Projektledarens inställning kan jämföras med Nilsson (2007), som diskuterar 
ingenjörens roll som generalist med bred teknisk kompetens, van att sätta sig 
in i nya problem och nya strukturer och erbjuda tekniska lösningar.  

Rikards uppenbara trivsel och inåtgående utvecklingsbana avspeglar sig i 
hans inställning till skrivandet och sättet han utför sina skrivuppdrag på 
Verkstadskoncernen. Att han inte lyckas med uppdraget att skriva en hand-
bok, och de ställningstaganden han gör i samband med detta, förstärker den 
inåtgående utvecklingsbanan; Rikard siktar på fullt deltagande och tar en 
motgång på allvar. När arbetet med handboken inte ”flyter” såsom tidigare 
skrivarbeten, påverkar det hela Rikards arbetssituation, och han tycker inte 
att det fungerar förrän arbetsordningen ändrats och problemen är lösta.  

4.1.4 Sammanfattning. Skrivandet på Verkstadskoncernens 
utvecklingsavdelning  
Rikard anser att han skriver lite i sitt arbete, men skrivande pågår i själva 
verket varje dag och är inbäddat i hans huvudsakliga verksamheter. När han 
programmerar skriver han kommentarer i koden, när han uppdaterar skriver 
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han uppdateringar och följebrev. När han utformar en instruktion till en mo-
dul gör han det skriftligt, och när han arbetar med mjukvaruhandboken är det 
förväntade resultatet just en skriven text. Mycket av Rikards skrivande hand-
lar om att informera (genom systematiseringar och tydliggöranden) och att 
instruera (genom beskrivningar, kategoriseringar och instruktioner).  

Rikard tycker att skrivandet på Verkstadskoncernen, har ett tydligt och 
självklart syfte; man förstår varför man skriver och det man skriver kan 
komma att användas till något. Han reflekterar över skillnaden mellan hög-
skolan och arbetslivet vad gäller skrivande och texter, och anser som sagt att 
skrivandet på företaget har ett funktionellt enkelhetsideal som skrivandet på 
högskolan inte har.  

Skrivandet på Verkstadskoncernens utvecklingsavdelning ses generellt 
inte som någon separat verksamhet vid sidan av annat arbete, utan snarast 
som handlingar eller delhandlingar inom en verksamhet alternativt som op-
erationer (jfr Leontiev 1978, Berthén 2007). Det skrivande som Rikard ägnar 
sig åt i samband med uppdaterandet pågår alltså parallellt med det praktiska 
programmerandet, och Rikard ser knappt textförfattandet som en handling, 
utan snarare som något som bara sker (det går enligt Rikard ”av sig själv”). 
Texten hänger så att säga ihop med själva det praktiska programmerings-
arbetet och det är aldrig några problem med hur han ska disponera eller 
formulera den.  

Inte förrän han får uppdraget att skriva mjukvaruhandboken blir skriv-
andet något som Rikard uppmärksammar och ser som problematiskt. Ana-
lysen av denna verksamhet (se Figur 5 och 6) visar dock att det inte är skriv-
andet som sådant (exempelvis hur Rikard ska samla material och disponera 
detta eller vilken språklig form som är lämplig) som vållar problem, utan till 
lika stor del oklarheten i målet med verksamheten och den arbetsdelning som 
råder. Rikard tilldelas en roll dels som utförare och dels som instruerare, och 
ser det inte som en möjlighet att samarbeta med någon kring arbetet. När 
uppgiften organiserats om och målet och arbetsdelningen ändrats är pro-
blemet löst, och Rikard har inte längre ensamt ansvar att slutföra uppdraget. 
Det finns en grupp deltagare som också deltar på mer lika villkor än när av-
delningschefen beställde och Rikard utförde arbetet (vilket syns i Figur 6).  

4.2 Forskningsföretaget 
Mattias arbetar på ett forskningsföretag som sysslar med optik och mikro-
elektronik, och som huvudsakligen tar externa projektuppdrag, ofta finansi-
erade av exempelvis olika forskningsstiftelser. Den överordnade verksam-
heten för företaget handlar om att utveckla modeller för datorseende. Före-
taget finns på några olika orter i Sverige, och har som affärsidé att ”för före-
tags räkning förädla och förmedla forsknings- och utvecklingsresultat som 
sedan kan omsättas till industriella produkter och processer” (ur Forsknings-
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företagets interntidning) men utvecklar inte några slutprodukter. Företaget är 
resultatet av sammanslagningen av två institut knutna till Tekniska Institutet, 
och är uppdelat i ett antal avdelningar.68 Man har förutom utvecklingsingen-
jörer exempelvis psykologer och beteendevetare anställda, och även test-
ingenjörer som testar program och genomför experiment med försöksper-
soner eller -grupper.  

Det man gör på Forskningsföretaget beskrivs som ”steg på vägen” mot en 
färdig produkt; när exempelvis en prototyp börjar bli möjlig att producera 
lämnar man det ifrån sig till producerande företag.69 Meningen är, enligt 
företaget, att försöka överbrygga gapet mellan akademisk forskning, såsom 
den bedrivs på universitet och högskolor, och den utveckling som sker ute på 
företagen. Denna organisation påverkar bland annat min informants projekt-
ledare, vad gäller synen på den egna yrkesrollen: han anser inte att han är en 
”typisk” ingenjör utan snarare en forskare (se vidare 7.8). 

Forskningsföretaget tar emot examensarbetare från olika tekniska hög-
skolor i Sverige, och många gånger delas handledningen mellan företaget 
och högskolan. Det är heller inte ovanligt att examensarbetande teknologer 
stannar kvar på företaget för att arbeta i ett projekt efter sina studier, precis 
som Mattias gör. 

Mattias arbetar som utvecklingsingenjör, på konsultbasis, i en projekt-
grupp tillsammans med olika yrkespersoner. Hans projektledare är civil-
ingenjör som även arbetat på ett av de institut som gick upp i det nuvarande 
forskningsföretaget. Under fallstudietiden anställs flera nya ingenjörer, och 
företaget hinner också omorganiseras.  

4.2.1 Arbetet på Forskningsföretaget 
På Forskningsföretaget arbetar man huvudsakligen i projektform. Eftersom 
man ofta utvecklar och testar program för exempelvis bildöverföring och 
upplevelse av bildkvalitet, kan såväl programmerare som psykologer eller 
beteendevetare ingå i en projektgrupp. En grupp kan dock lika gärna bestå av 
endast två ingenjörer.  

Arbetsmiljön är dels en vanlig kontorsmiljö, med kontorsrum för en eller 
två personer, dels forskningslaboratorium och utrymmen för experiment och 
utvärdering. I samma byggnad ligger andra, liknande företag och även ut-
bildningsenheter som tillhör Tekniska Institutet. Mattias delar rum med en 
person som inte är del i projektgruppen och de samarbetar inte alls.  
                          
68 Instituten var på sin tid en plats för ingenjörer med grundexamen att komma till för att få 
spetskompetens, vilket ofta resulterade i en licentiatavhandling. Till en början var det svårt 
att särskilja institutet från den institution som ligger närmast, men i och med en flytt gjordes 
den skillnaden tydligare.  
69 Det man gör på företaget kan sägas ligga ”lite längre fram i tiden” än vad som är vanligt 
inom teknikutveckling, dvs. det en ingenjör konstruerar på Forskningsföretaget används eller 
produceras ganska snart efter konstruerandet, t.ex. inom något år eller till och med omedel-
bart. 
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Utvärdera  

Testa eller 
utföra  experiment

Programmera 

Ett projektarbete kan gå till så att man inleder med ett möte med det före-
tag eller den institution som ger uppdraget. Projektledaren skriver en projekt-
plan som ”går ett par varv” med presumtiva projektmedlemmar, man disku-
terar tillgänglighet och tidsåtgång, och så presenteras projektplanen för före-
taget eller institutionen, och dessa har synpunkter på ”vad de kommer att få 
för pengarna”. Så rullar projektet igång. Organiseringen av den här typen av 
projekt på företaget illustreras i Figur 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Organiseringen av projektuppdrag på Forskningsföretaget. 

Mattias är under fallstudietiden sysselsatt som utvecklingsingenjör i två proj-
ektgrupper som arbetar med parallella, angränsande projekt. Inte bara Mat-
tias ingår i fler än en projektgrupp; det är överlag vanligt att projektgrupper 
överlappar varandra vad gäller deltagare. I projektgrupperna kan olika yrkes-
personer ingå, exempelvis en psykolog som genomför experimenten. Ett av 
projekten är delvis en fortsättning på det examensarbete Mattias gjorde på 
företaget.70  

I en av intervjuerna beskriver Mattias ett projektmöte där man fördelar 
arbetet och projektet presenteras. 

[…] ett projektmöte där projektet presenterades och där olika personer fick 
veta vad de skulle jobba med. Inget i form av ”del A passar för 1 1/2 person” 
utan mer personligt ”du kan ta den delen, du kan ta den”. Mattias tycker att 
det han nu gör skulle kunna göras av ”vem som helst” dvs. någon med bas-
kunskaper inom området. (Intervjubearbetning. Mattias intervju 4) 

                          
70 En annan exarbetare från TI tar över de delar som är fortsättning på examensarbetet i slutet 
av fallstudien.  
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Projektarbetandet kan se olika ut för olika personer, men för Mattias handlar 
det om att programmera, att testköra program och att utvärdera egna och an-
dras lösningar. I projektarbetandet ingår också skrivandet av en forsknings-
rapport.  

För Mattias går så gott som all arbetstid åt till de två projekten. Den 
största delen av arbetsdagen spenderas för Mattias vid skrivbordet framför 
skärmen, där han programmerar, läser, skriver och ”bara sitter”. En del av 
veckans arbetstid går åt till möten med projektgrupperna och med uppdrags-
givare, där olika delar av projektgruppen presenterar lägesrapporten och dis-
kuterar vidare arbete. I samband med de olika projektarbetena på Forsk-
ningsföretaget läser man varandras texter kontinuerligt för att redigera och 
diskutera utkast i olika stadier. Skrivandet är alltså både individuellt och kol-
lektivt, men inte på det sätt som man använder whiteboardtavlan på Rikards 
utvecklingsavdelning. Här på Forskningsföretaget är det i stället olika ver-
sioner av en skriven text som diskuteras på olika sätt (muntligt eller skrift-
ligt, i grupper om två personer eller flera). Hur rapporten skrivs och bear-
betas både individuellt och kollektivt beskrivs i 4.2.2.1. 

Mattias antecknar mycket för egen del, t.ex. mötesanteckningar från proj-
ektmöten och det som han kallar för arbetsanteckningar. Han skriver inte 
slutdokumentation eller manualer och uppger att han inte läser den typen av 
texter heller.  

Det förväntas inte att man ska läsa och sätta sig in i vad de andra i proj-
ektgruppen gör, men ibland behövs det för att kunna komma vidare med en 
arbetsuppgift. Mattias läser andras texter ”lite grann”. Han säger dock att han 
uppfattar det som mentalt krävande att läsa, generellt, och forskningsrapport-
er är svårt om man inte är riktigt insatt. En del av arbetet kallar han dock för 
”inläsningsfas”: de första veckorna på hösten ägnar han så gott som heltid åt 
att läsa, för att sedan kunna sätta igång med projektet och programmeran-
det.71  

Arbetet är detsamma under hela fallstudien: programmering, testkörning, 
rapportskrivning, allt inom ramen för de olika projekten. Under senare delen 
av fallstudietiden hinner Mattias dock vara på kurs ett par dagar och vid ett 
tillfälle även åka ut i landet på projektmöten.72 

4.2.2 Verksamheter och skrivande på Forskningsföretaget 
Den överordnade verksamheten inom praktikgemenskapen är att alltså i proj-
ektform utveckla modeller och metoder för datorseende och optik. Projekt-
arbetandet innefattar för utvecklingsingenjörerna flera olika verksamheter, 

                          
71 Vid uppföljningsintervjun i september 2002 pratar Mattias om vad företaget förväntar sig 
att man ska kunna och vad de anser ingår i det dagliga arbetet (inläsning och inlärning t.ex.). 
Dessa aktiviteter är alltså inget man behöver förklara eller motivera närmare.  
72 Kurser och externa projektmöten är dock något jag inte beskriver i min undersökning. 
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bland annat att programmera, att genomföra experiment och att skriva en 
forskningsrapport.  

I Mattias fall ingår som sagt även att föra arbetsanteckningar, parallellt 
med övrigt arbete, i form av ett slags loggbok (som vartefter min fallstudie 
pågår mer och mer skrivs i syfte att omvandlas till en rapport). I Figur 8 och 
9 illustreras två av Mattias’ verksamheter: dels det projektarbete som har en 
extern uppdragsgivare, dels det projektarbete som är del i en branschintern 
tävling.  

 

Figur 8. Verksamhetsmodell bildkomprimeringsprojekt I. Mattias’ 
deltagande.  

I det externa projektet (Figur 8) deltar Mattias i en projektgrupp. Praktik-
gemenskapen är desamma i uppdragskontexten som diskursgemenskapen i 
skrivkontexten, och målet med verksamheten är också detsamma inom de 
båda kontexterna. Man har ett gemensamt mål med verksamheten och en 
samsyn vad gäller projektet (anser både Mattias och hans projektledare).  

Rapportskrivandet är en central handling i verksamheten, tillsammans 
med testning och programmering. I vissa avseenden kan skrivandet ses som 
en verksamhet, snarare än en handling: Mattias’ projektledare uttrycker det 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: Forskningsföretaget och forskningsgemenskapen. 
Mål: leverera ett program till beställande företag, forskningen ska gå 
framåt, projektgruppen ska vinna erkännande i forskargemenskapen. 
Normer: arbeta både självständigt och i projektgruppen, individuellt ansvar. 
Redskap: rapportskrivandet, för att utveckla program och delta i arbets-
gemenskapen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: projektgruppen. Olika yrkes-
personer ansvariga för olika delar inom projektet. Mattias deltar som jämlik 
expert på sitt område i samarbete med andra experter (inom andra veten-
skapliga områden). 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: Forskningsföretaget och forskningsgemenskapen. 
Mål: utveckla program för datorseende. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. 
Redskap: rapporten, för att göra resultaten tillgänglig för andra, resonera och diskutera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias och projektgruppen. Deltagarna 
jämlika experter. 
 Skrivande 

Mattias skriver en forskningsrapport. 
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som att rapportskrivandet är överordnat allt annat arbete, och Mattias delar 
delvis den inställningen. (4.2.2.1 beskriver rapportskrivandet på detaljnivå.) 

Mattias delar till största delen praktikgemenskapens normer och regler 
vad gäller projektarbetet, med undantag för skrivandet; han vill gärna ”ta 
till” och använda rapporten för ofta, jämfört med vad man brukar inom prak-
tikgemenskapen, för att redovisa vad han gjort. Eventuellt handlar det om att 
reglerna från en snarlik verksamhetsmodell, nämligen examensarbetandet på 
Tekniska Institutet, normerar.73 Mattias försöker använda erfarenheter från 
ett deltagande i en för honom känd verksamhetsmodell, där redskapet (dvs. 
rapporten) till och med kallas detsamma, men där reglerna för användandet 
och därmed handlandet skiljer redskapen åt (jfr Russel & Yañes 2003). Det 
skapar inte några större problem för Mattias; när projektledaren påtalar att de 
inte brukar lämna ifrån sig rapportutkast så ofta som Mattias vill, följer Mat-
tias instruktionen och ändrar sitt arbetssätt. Det interna bildkomprimerings-
projektet illustreras i Figur 9. 

 
Figur 9. Verksamhetsmodell för bildkomprimeringsprojekt II. Mattias’ 
deltagande. 
                          
73 Jfr kap. 6. 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: Forskningsföretaget och forskningsgemenskapen. 
Mål: vinna en tävling, forskningen ska gå framåt, projektgruppen ska vinna 
erkännande i forskargemenskapen. 
Normer: arbeta både självständigt och i projektgruppen, individuellt ansvar. 
Redskap: projektarbetandet (där rapportskrivandet ingår), för att utveckla 
program, delta i arbetsgemenskapen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias och projektgruppen 
(inkl. projektledaren). Mattias jämlik deltagare, projektledaren ansvarig 
inför företagets styrelse. Olika yrkespersoner ansvariga för olika delar inom 
projektet.  

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: projektgruppen, Forskningsföretaget och forskningsgemenskapen. 
Mål: skriva en forskningsrapport. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. Projektgruppen samarbetar genom att 
granska och diskutera varandras utkast. 
Redskap: rapporten, för att diskutera forskningsresultat, leverera forskningsresultat till 
beställaren. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias och projektgruppen. Mattias 
diskuterar forskningsresultat med projektgruppen, Forskningsföretaget och forskar-
gemenskapen.  
 

Skrivande 
Mattias skriver arbetsanteckningar och rapport.  



                                                                 95 

Det interna projektet har som syfte att delta i en tävling och på så sätt nå 
ut med sina forskningsresultat. Till största delen är de två verksamhetsmod-
ellerna (Figur 8 och 9) lika. Deltagarnas funktioner är snarlika, och regler, 
normer och arbetsdelning är (ur Mattias’ synvinkel) lika. Uppdragskontext-
erna som helhet är snarlika men inte identiska; den största skillnaden är vilk-
en beställare projektet har. Detta påverkar delvis deltagarna – ambitionen att 
bli färdig med projekt och slutdokumentation skiljer sig enligt Mattias åt 
något. Det vållar dock inte Mattias några problem, eftersom han tydligt litar 
på att det finns en projektledare som ”styr” tillräckligt bra för att det inte ska 
spela någon roll för medlemmarna i de två projektgrupperna. Möjligen kan 
det förklaras med att Mattias inte har direktkontakt med eller ansvar inför 
uppdragsgivaren. Han deltar i en grupp och gör det han ska utan att direkt 
reflektera över att det är olika aktörer som har beställt arbetet. Det kan vara 
så att skillnaderna inte är meningsfulla för Mattias, och detta kan gälla för 
fler deltagare än han. Det uttalade målet i de två verksamhetsmodellernas 
uppdragskontexter är inte bara att ”göra kunden nöjd” respektive ”vinna täv-
lingen” utan faktiskt mer lika varandra än så. Måhända är målet ”föra forsk-
ningen framåt” eller ”vinna erkännande i forskargemenskapen” viktigare, åt-
minstone för dem som deltar i projektgrupperna och inte har det ekonomiska 
ansvaret.  

Däremot är Mattias organisering av det egna arbetet något som vållar om 
än inte så allvarliga men dock problem, med avseende på normer för redskaps-
skapsanvändning och arbetsdelningen. Projektarbetande är känt från Tek-
niska Institutet (se vidare kap. 7), och Mattias har dessutom gjort sitt exam-
ensarbete, som kan liknas vid ett reguljärt projektarbete, på Forskningsföre-
taget. Ändå kommer han till insikt om att han gör ”fel” vid vissa tillfällen, 
vad gäller skrivandet. Mattias beskriver i intervjuerna vad han har för inställ-
ning till att läsa och skriva rapporter: det är mentalt krävande att läsa mycket 
och han vill därför få ut mesta möjliga av sin ansträngning. Därför vill han 
att rapporterna på vad han anser vara ett allsidigt sätt beskriver hur ett ex-
periment lagts upp och man får läsa om både lyckade och misslyckade me-
toder, för att effektivisera det egna arbetet bättre. I följande avsnitt (4.2.2.1) 
beskriver jag mer i detalj hur skrivandet av en forskningsrapport går till.  

4.2.2.1 Skrivandet av forskningsrapporten 
Rapportskrivande ingår som en självklar del i verksamheterna Bildkomprim-
eringsprojekt 1 och 2 (Figur 8 och 9) och rapporter är en vanligt förekom-
mande text på Forskningsföretaget. Rapporten kan betraktas som del i en 
textkedja som följer med i alla delar av ett projektuppdrag: projektansök-
ningar och -planeringar är starten på kedjan eller uppdraget, det praktiska 
arbetet med ett projekt är underlaget för rapporten, olika projektmedlemmars 
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insatser är bidrag till innehållet och rapporten utgör sedan underlag för kon-
ferenspapers och vetenskapliga artiklar.74  

Mattias skriver under sitt första år inte någon rapport med tanken att den 
ska bearbetas till konferensbidrag eller artikel, utan han arbetar med rapport-
en som slutmål. Han vet dock med sig att många andra på företaget arbetar i 
stegen projektjobb–rapport–artikel. Det är dock sällan som tid för bearbet-
ning av en rapport till en artikel finns avsatt inom projektet. 

Rapporterna har en blandad målgrupp: projektgruppen, företaget, inbland-
ade företag är några av läsarna, men även andra företag, branschen som hel-
het och andra intresserade är tänkbara läsare. Funktionen hos rapporten är 
dels att dokumentera exempelvis ett projektarbete, dels att positionera sig 
gentemot forskningsgemenskapen genom att förhålla sig till tidigare forskning 
och diskutera den egna undersökningen. Vilken funktion som blir överordnad 
har att göra med vem som läser den aktuella rapporten: för det beställande 
företaget är dokumentationen kanske det viktigaste, medan det för forsk-
ningskollegor på andra företag möjligen är positioneringen som utgör den 
viktigaste funktionen. Mattias reflekterar själv över vilka olika typer av läs-
ning det måste handla om; en del läser för att de måste, en del läser för att få 
reda på vad just hans företag sysslar med. De som betalar för projektet är 
naturligtvis intresserade av att deras pengar har kommit väl till användning 
men behöver nödvändigtvis inte kunna så mycket, utan är mer betjänta av en 
förenklad beskrivning av vad som gjorts.  

I vissa avseenden kan rapportskrivandet betraktas som en verksamhet 
snarare än en handling ingående i en verksamhet. Mattias beskrivning av 
rapporten är att den utgör ”hela jobbet”. Jag ber honom vid något tillfälle att 
föra skrivjournal när det gäller rapportskrivandet, och får som svar att det är 
omöjligt, eftersom hela hans arbete är att skriva rapport; han menar då att allt 
jobb han utför är rapportarbete: programmering, anteckningsskrivande, läs-
ande, projektmöten, tänkande och, textförfattande. Jag tolkar det som att han 
åtminstone vid detta tillfälle har en vid definition av skrivande och att han 
delvis definierar sitt arbete som skrivande. 

Rapporten fungerar som medierande redskap för att kommunicera resul-
taten, men också som redskap för projektgruppens gemensamma arbete: man 
samarbetar kring rapporter som ska ingå i projektets slutredovisning genom 
att läsa och diskutera varandras utkast.75 Det ingår förstås i projektet att se till 
att alla delar hänger ihop logiskt och språkligt, men det vanliga är att man in-
om ett projekt först skriver varsin del, det man själv kan bäst och jobbar 

                          
74 För själva projektarbetet är dock rapporten slutmålet; det är ofta på de enskilda anställdas 
initiativ (och obetalda arbetstid) rapporten bearbetas vidare. Inblandade företag blir dock 
nöjda och glada när de ser att ”deras” projekt figurerar på exempelvis konferenser. (Intervju 
projektledare Forskningsföretaget) 
75 Man ger varandra kommentarer i skrift, enligt Mattias uteslutande innehållsliga (även om 
han i början av studien får en del kommentarer på sin språkbehandling; han skriver på eng-
elska).  
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med, för att sedan någon person i gruppen ansvarar för att sammanställa rap-
porten.76 Rapporten som sådan kan dessutom sägas vara ett medierande red-
skap i och med att den är en genretext känd av deltagarna i praktikgemens-
kapen och som de flesta som kommer till företaget förmodligen har erfar-
enhet av att skriva.77 Det kan uttryckas som att det tagit viss tid för Mattias 
att appropriera redskapet (jfr Wertsch 1998).  

Praktikgemenskapen har format redskapet så att det inte är detsamma som 
en rapport i något annat sammanhang; den rapport Mattias känner igen från 
Tekniska Institutet är inte likadan som rapporten han skriver på Forsknings-
företaget. Mattias har själv föreslagit att han ska lämna ifrån sig utkast ofta-
re, men projektledaren har tyckt att det varit onödigt:  

…eller som projektledaren sa till Mattias: ”Bättre att skriva ihop nåt när du är 
klar” (Intervjubearbetning. Mattias intervju 5) 

Mattias vill t.ex. lämna ifrån sig rapportutkast vid tillfällen då hans handled-
are inte ser något syfte med rapporteringen. Mattias blir förvirrad av detta, 
eftersom han utgår från att handledaren vill veta hur långt han har kommit. 
Han löser detta genom att föra en form av dagbok i form av anteckningar 
som han sparar för att eventuellt använda i en kommande rapport (se 
4.2.2.2).  

Intervjubearbetningen visar alltså att Mattias’ upplägg är något som skil-
jer sig från vad företaget och handledaren förväntar sig. Mattias ändrar 
mycket riktigt på sitt arbetssätt, men inte helt till den nya praktikgemen-
skapens gängse sätt att arbeta med forskningsrapporterna. Rapporten (det må 
vara en forskningsrapport eller en exempelvis en examensrapport) kan ses 
som den genre som fungerar som brygga eller övergång, utan att för den 
skull vara identisk med rapporter inom den nya praktikgemenskapen. Från 
att följa högskolans arbetsgång vad gäller rapportskrivande övergår Mattias, 
med de kunskaperna och erfarenheterna med sig, till ett arbetssätt som mer 
liknar arbetsplatsens gängse. Det skulle dock inte vara möjligt för Mattias att 
anamma forskningsföretagets arbetssätt utan de egna erfarenheterna – Mat-
tias behåller till exempel sin egen modell med arbetsanteckningar, vilket kan 
ses som en kvarleva från högskolans antecknande och nu är användbart i en 
ny verksamhetsmodell. Han anser sig ”kunna” projektarbeta, men den mod-
ell han har med sig från utbildningen är uppenbarligen inte samma man an-
vänder i arbetslivet (åtminstone inte på detta forskningsföretag). Mattias gör 
som han är van, handledaren är inte nöjd, Mattias förstår inte riktigt varför 
men accepterar dock relativt snabbt den ordning som råder på Forsknings-
företaget (jfr Russel & Yañes 2003).  

                          
76 Jag uppfattar det så att en del av projektledarens ansvar just är att se till att rapporten håller 
god kvalitet, inte bara att arbetet blir gjort. 
77 Företaget höll vid tiden för fallstudien dessutom på att standardiseras enligt ISO vad gäller 
dokumentationen. 
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4.2.2.2 Arbetsanteckningarnas roll i projektarbetandet 
Arbetsanteckningarna skriver Mattias på eget initiativ, med sig själv som 
mottagare i första hand. En verksamhetsmodell för detta skrivande visas i 
Figur 10. 

Figur 10. Verksamhetsmodell för arbetsanteckningarna. Mattias’ 
deltagande. 

Mattias skriver alltså arbetsanteckningar löpande i sitt arbete med projekten. 
Det är svårt att avgöra vad som kan kallas praktikgemenskap, eftersom han 
själv uppger att ingen annan ska läsa anteckningarna och att han skriver dem 
på eget initiativ. Men även om han skriver dem i enskildhet är det i samband 
med projektarbetena, som han arbetar med tillsammans med andra projekt-
medlemmar. Vad som därigenom också kan vara svårt att avgöra är hur an-
teckningarna är tänkta att användas, dvs. vilket syfte de har i uppdragskon-
texten: Mattias vill kunna använda anteckningarna som underlag för vissa 
delar av den kommande rapporten, eftersom han anser att en forsknings-
rapport ska spegla arbetsgången på ett mer utförligt sätt, vilket hans hand-
ledare, med sin erfarenhet av genren inte tycker är nödvändigt (4.2.2.1). 
Även diskursgemenskapen är otydlig. Arbetsanteckningarna kan liknas vid 
dagboksanteckningar, med datering och korta noteringar med privata för-
kortningar etc. De skrivkontextuella normer som aktualiseras är alltså inte 
rapportens eller någon mer arbetslivsanknuten text, utan den (privata) dag-
boken. 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: Forskningsföretaget och forskningsgemenskapen, alt. 
Mattias ensam. 
Mål: skriva en forskningsrapport. 
Normer: individuella normer för hur arbetsanteckningarna ska användas  
i projektarbetandet. 
Redskap: anteckningsskrivandet, för att utveckla program och genomföra 
sin del av projektarbetet. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias ensam deltagare. 
Mattias deltar i en expertroll. Ingen annan läser anteckningarna. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: forskare generellt alt. Mattias ensam. 
Mål: lösa problem och dokumentera den egna processen. 
Normer: individuell mall för hur anteckningarna ska se ut. Dagboksgenre? 
Redskap: arbetsanteckningar, för att lösa problem, resonera och diskutera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias ensam. 
 

Skrivande 
Mattias skriver arbetsanteckningar. 
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4.2.3 Mattias’ utvecklingsbana 
Utifrån Wengers (1998) begrepp utvecklingsbana kan Mattias’ ställningstag-
anden och ageranden i samband med skrivandet i arbetet ytterligare disku-
teras. 

Mattias är den av mina informanter som störst svårighet att ställa om sig 
från studier till arbetsliv. Han arbetar som konsult på Forskningsföretaget 
och har själv avböjt en fast anställning. I flera av våra intervjuer kommer han 
tillbaka till hur svårt han tycker att det är att samarbeta med människor man 
inte känner och inte valt att arbeta med. Det dröjer flera månader innan han 
börjar referera till Forskningsföretaget eller ens den egna projektgruppen 
med ”vi” eller ”oss”; han säger i stället ”dom”.78  

[Mattias] samarbetar fortfarande med exjobbaren från TI och med projekt-
gruppen (som visar sig ledas av exjobbshandledaren). Mattias hänvisar fort-
farande till att ålder och gemensamma erfarenheter spelar roll för att sam-
arbetet ska fungera. ”Så enormt mycket lättare” Om han hade ett annat jobb 
så skulle det vara något där fler yngre jobbar, t.ex. ungt data- eller it-företag. 
(Intervjubearbetning. Mattias intervju 4) 

Han tycker själv att han jobbar bäst när han inte jobbar; ”tänker på ett pro-
blem och hittar en ny vinkling eller en lösning när jag byter miljö, det går ju 
inte att tänka på nytt sätt när man sitter där framför samma dataskärm…” 
Jobbet här är dock inte väsensskilt från TI/plugga. Han nämner dock att han 
saknar en förebild […] Mattias vill inte ha just en ingenjör utan nån som kan 
visa att det finns bra saker med att bli äldre och att få erfarenheter. Jämför 
med exempelvis en stor koncern som Ericsson ”det verkar ju förfärligt att ha 
varit där hur länge som helst och gjort samma sak år ut och år in”. Han tycker 
att 3 år är jättelänge, och kommenterar hur knepigt det är att söka jobb, ”då 
måste man ju sätta sig in i hur det skulle vara att jobba där typ 3 år…”. 
(Intervjubearbetning. Mattias intervju 3) 

Mattias har en projektledare som tydligt respekterat och uppskattat honom. 
Denne är dessutom van att handleda såväl exjobbande teknologer som ny-
anställda forskare. Projektledaren har fördelat uppgifter och t.ex. redigerat 
Mattias texter samt fungerat rådgivande i arbetet. Han har dock inte fungerat 
som någon mer ”allmän auktoritet” som fört in andra dimensioner än 
arbetet.79  

Sammantaget kan sägas att Mattias följer en perifer utvecklingsbana, vilk-
et praktikgemenskapen också erbjuder; man kan tänka sig att det finns något 
av en kultur att vara individuell och på så sätt arbeta självständigt och till 
och med utveckla ett eget arbetssätt, inom ramen för forskningsgemenskapen 
(intervju programmerare 1). Jag uppfattar det som att han inte vill bli full-

                          
78 Mattias refererar visserligen också till TI som ”dom”, men det är en praktikgemenskap han 
de facto har lämnat. 
79 Denna inställning delas av Mattias och projektledaren. 



                                                                 100 

värdig deltagare, trots att han blir erbjuden en fast anställning; samtidigt säg-
er det inte så mycket om vad ”fullvärdig deltagare” verkligen innebär inom 
just denna gemenskap. Mattias’ handledares inställning kan tolkas som ett 
stöd för detta:  

När jag kommenterar att Mattias under intervjuerna återkommit till just 
skrivarbetet, säger projektledaren att ”nej det har han inte pratat så mycket 
om med oss men det är ju ingen som frågat heller”. (Intervjubearbetning. 
Intervju projektledare Forskningsföretaget) 

Trots att handledaren är mycket nöjd med Mattias och vill att han ska stanna 
kvar på företaget efter de första projektens avslutande, visar han alltså i int-
ervjun att man inte på något institutionaliserat sätt bjuder in och lär känna ny 
personal aktivt, utan låter var och en arbeta på sitt eget sätt.80  

Eventuellt kan Mattias’ utvecklingsbana också förklaras av att det är så 
många olika yrkesgrupper som ska samarbeta, samtidigt som att det finns en 
vidare gemenskap där Forskningsföretaget ingår. Forskningsföretaget i sig 
utgör inte den viktigaste eller huvudsakliga praktikgemenskapen vilket gör 
att utvecklingsbanan inte är inåtgående i just Forskningsföretaget.81 

Mattias reflekterar mycket över skrivandet och ser att exempelvis forsk-
ningsrapporterna inte i första hand har Forskningsföretaget som primära läs-
are utan en större forskningsgemenskap. Även hans handledare vittnar om att 
det inte är just detta företag som är deras primära praktikgemenskap utan den 
större gemenskapen som hela optikforskningen eller till och med fysikforsk-
ningen utgör. Det faktum att företaget är så pass nära knutet till universitets-
gemenskapen påverkar förmodligen också detta. Mattias siktar inte på fullt 
deltagande utan snarare perifert, vilket kan ses som väntat i skenet av hans 
personliga ställningstaganden i kombination med vad praktikgemenskapen 
kan erbjuda. 

4.2.4 Sammanfattning. Skrivandet på Forskningsföretaget 
Mycket av Mattias arbetstid går åt till att skriva eller till att förbereda för att 
skriva. Generellt på företaget ser man såväl skrivande som läsande som någ-
ot viktigt – det Mattias kallar för ”inläsningsfas” är exempelvis inte något 
som måste motiveras särskilt, utan något som ingår i den reguljära arbets-
tiden. Även Mattias’ projektledare skriver mycket i sitt arbete; han säger till 
och med att hans arbete är att skriva.  
                          
80 Jfr hur Rikards närmaste chef på Verkstadskoncernen beskriver hur man tar om hand ny 
personal och aktivt lotsar in dem i arbetsgemenskapen. Samtidigt tycker han att man ska 
skriva ”som man vill”, dvs. att det ska finnas utrymme för individualitet i val av språklig stil 
etc. (Intervju projektledare Verkstadskoncernen) 
81 Jfr dock Mattias’ inställning till TI i kap. 6, där han heller inte blev mer än perifer medlem 
(enligt honom själv, uttryckt i andra ord); kanhända handlar det mest om Mattias som person 
och inte om respektive praktikgemenskaps möjligheter.  
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Det Mattias gör när han skriver är dels att dokumentera sitt arbete och 
lösa problem för att komma vidare, när han skriver arbetsanteckningar, dels 
att presentera forskningsresultat i ljuset av tidigare forskning och diskutera 
detta. Han är den informant som mest refererar till beräkningar och program-
mering.  

Mattias uppmärksammar skrivande på ett sätt som de andra två inform-
anterna inte gör: han ser exempelvis andra funktioner i texterna än vad de 
övriga två informanterna gör. Han betraktar t.ex. sina arbetsanteckningar 
som ett arbetsredskap i det egna problemlösandet och vill i sina forsknings-
rapporter redovisa vägen till problemets lösning och inte bara lösningen i 
sig. Detta vållar en del problem i skrivandet av forskningsrapporten; hans 
projektledare kommenterar t.ex. att Mattias gärna vill lämna ifrån sig text 
oftare än vad som är norm på företaget. De delar däremot uppfattningen att 
texten har som funktion att diskutera och sätta in resultatet i ett samman-
hang, vilket samtidigt är det som (enligt projektledaren) nyutexaminerade 
ingenjörer på företaget ofta har svårt med. 

Mattias är den enda av mina informanter som uttryckligen föredrar möten 
och sammanträden framför exempelvis inläsning av material eller skriftlig 
kommunikation. Trots, eller kanske på grund av, mängden text Mattias pro-
ducerar och även läser i sitt arbete, föredrar han alltså samtal framför läsande 
och skrivande. 

Skrivandet av forskningsrapporten kan både betraktas som en central 
handling inom en verksamhet och en verksamhet i egen kraft. När Mattias i 
sitt arbete fokuserar på själva rapporten, betraktas rapportskrivandet som en 
verksamhet. Däremot är arbetsanteckningarna situerat i ett annat samman-
hang, med mål är att slutföra projektet snarare än att skriva en rapport. An-
teckningsskrivandet kan alltså ses som en delhandling i den centrala hand-
lingen programmering, vilket ingår i verksamheten projektarbete.82 Mattias 
arbetar och antecknar utan att texten står i fokus av uppmärksamheten. Be-
traktandet av skrivande utifrån den tredelade hierarkin kan kopplas till vad 
texten ska användas till: så länge Mattias skriver text som bara han själv ska 
läsa tar inte skrivandet stor plats, men när han skriver på det som ska bli en 
tryckfärdig forskningsrapport ses skrivandet som en verksamhet snarare än 
en handling. 

4.3  Konsultföretaget 
Peter arbetar på ett konsultföretag inom personalbranschen, eller HR-bran-
schen som de själva säger.83 Företagets huvudsyssla är att utveckla och sälja 
                          
82 Likaså mötesanteckningar etc. – de ägnas inte någon större uppmärksamhet utan ”skriver 
sig” bara. 
83 HR står för Human Resource och syftar på yrkespersoner med personalvetarutbildning av 
något slag. Ett vanligt arbetsområde är personalavdelningen på företag eller organisationer, 
eller inom rekryteringsbranchen.  
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ett datorstöd för personalhantering (t.ex. kompetensutveckling, löneutveck-
ling, rekrytering) som man samtidigt marknadsför och säljer till relativt stora 
företag (200 anställda eller fler). När fallstudien börjar har man cirka tio an-
ställda på stockholmskontoret och ett mindre kontor i Oslo. I starten arbetade 
hela företaget med ett matchningssystem för personaladministration, men 
relativt snart lämnades den produkten för en ny idé företagets chef ville ut-
veckla, vilket var det arbete min informant Peter sedan anställdes för.84 Peter 
är under sin tid på företaget ensam tekniker. Medelåldern är relativt låg 
(kring 25 år – chefen är 32). Peter känner sig med sina 27 år till och med lite 
äldre.  

I sin presentationsbroschyr berättar företaget att man har som ”mission” 
att vara ”kundens självklara och professionella partner när det gäller HR-
tjänster”, och att man har ”[…] som filosofi att genom att utveckla och ut-
forma individuella lösningar för kundernas HR-tjänster tillför företaget kun-
skap och kompetens, frigör tid, resurser och kreativitet som hjälper företaget 
att uppnå uppsatta visioner”, som om produkten redan är klar att användas.85 
Det faktiska läget är att vissa moduler av systemet är färdiga men andra är på 
utvecklingsstadiet. Detta är hela tiden en källa till missförstånd mellan HR-
personalen och företagets chef – är osäkra på hur de ska arbeta och vad de 
kan lova kunderna de har kontakt med. 

4.3.1 Arbetet på Konsultföretaget 
Den rådande arbetsorganiseringen på Konsultföretaget är projektformen, och 
själva uppdraget är den dataplattform för personaladministration man ut-
vecklar och säljer. Företaget består av ett antal olika yrkespersoner: person-
alvetare, ekonomer, marknadsförare och (till en början) en civilingenjör, 
nämligen min informant Peter.86 Chefen för företaget är inte själv utbildad 
inom personalfrågor men har en ”högra hand” på företaget vad gäller detta 
område (t.ex. utvecklingssamtal och kompetensutveckling).  

Konsultföretaget har sitt kontor i centrala Stockholm. Kontoret utgörs till 
största delen av ett kontorslandskap med cirka femton arbetsplatser, där man 
sitter tre och tre kring stora bord. Detta uppfattas ibland som problematiskt 
om man behöver koncentrera sig, men löses vartefter med informella regler 

                          
84 Matchningssystemet innebar att matcha arbete/tjänst med rätt arbetssökande person. Chef-
en är alltså inte vd på företaget som helhet, utan chef för stockholmskontoret tillika före-
tagets grundare. 
85 Citat ur presentationsbroschyren är: ”Vi ser just ditt företag. Vi parar policy med behov. 
För att ett företag ska vara framgångsrikt måste också människorna i företaget vara fram-
gångsrika.” 
86 Avsnittet om arbetet på Konsultföretaget är längre än motsvarande avsnitt för de andra två 
informanternas arbetsplatser. Detta för att företaget har en mer komplicerad struktur och 
ändras under studiens gång. En fylligare beskrivning av de olika grupperingarna behövs för 
att man ska få en bild av hur arbetet är organiserat. 
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om var och när diskussioner och möten får äga rum. Peter har dock sin ar-
betsplats en bit längre in i lokalen, i ett eget rum.  

Tidvis arbetar konsulterna ”ute hos kund” upp till fyra dagar i veckan och 
på det egna kontoret en dag i veckan. Peter arbetar dock alltid på kontoret. 
Han skulle gärna vilja arbeta hemma någon dag i veckan, för att kunna kon-
centrera sig bättre, men är ombedd att finnas på plats varje dag. 

Peter är anställd som systemutvecklare, vilket han tycker sig ha erfarenhet 
av sedan tidigare. Han har dock inte arbetat inom denna bransch förut, så ar-
betet är nytt vad gäller innehållet. Det är på hans initiativ man anlitat två ex-
terna ingenjörer för programmering, eftersom han arbetat med dem tidigare 
och det har fungerat bra.87 Arbetsdagen går delvis åt till att programmera, 
men inte alls i den utsträckning Peter, när han började sitt arbete, hade hopp-
ats på. Han tycker redan i början av fallstudien att han dock förväntas sköta 
mycket annat, t.ex. att serva e-postsystemet som kraschar, att se över teknik-
en och föreslå förbättrade rutiner, att testa system med olika datorer etc.  

Programmeringen föregås av skrivandet av designspecifikationer. Dessa 
kan enligt Peter beskrivas som inköpslistor: ”Det här ska vi ha med”, och 
funktionsspecifikationer: ”Så här måste det hänga ihop så att vi får med det 
vi vill ha med”.88 Peter beskriver arbetet med specifikationen och program-
meringen så här:  

man ser resultatet direkt – var ’texten’ lyckad jag strukturerar först och 
skriver sedan utan att göra utskrifter kompilerar ofta för att på så sätt direkt få 
reda på eventuella syntaxfel…programmering handlar om mer kreativt skriv-
ande än vanligt språk. (Peter intervju 2) 

Det som enligt Peter är givande med arbetet är dock själva programmer-
andet, inte skrivandet av specifikationer. Han anser att det är mer kreativt att 
skriva kod och mer motsvarar hans kompetens.  

Utöver de reguljära arbetsuppgifterna tar Peter sig an att initiera ett tek-
nikbyte på företaget. Till en början har man en databas i ett grannland, med 
begränsad tillgång, vilket fördröjer arbetet. Peter önskar en snabbare data-
hantering på närmare håll, och skriver därför helt i början av sin anställning 
ett kort brev riktad till styrelsen, där han försöker att enkelt förklara detta 
och motivera kostnaderna. När han berättar om texten har han ännu inte fått 
respons på sitt förslag, men anser sig ändå vara den bäst lämpade att avgöra 
en sådan fråga.  

                          
87 Förmodligen har det även ekonomiska fördelar.  
88 Senare i projektet kommer det att vara aktuellt att anlita en teknikinformatör för att säker-
ställa kvaliteten på slutdokumentationen. Eventuellt kommer han också att bygga gränssnitt 
(dvs.återigen programmera) för att kunna visa hur det kommer att se ut ”på ytan”, för att 
enklare kunna förklara det han gör för andra. Skrivandet här handlar om instruktioner och 
beskrivande text på skärmen. Erfarenhet av att anlita en teknikinformatör har Peter med sig 
från tidigare arbeten.  
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Peter tycker själv att han är kompetent för sitt arbete på Konsultföretaget 
men att han saknar ”domänkunskap”. Han har hunnit arbeta ett par år inom 
andra branscher tidigare och tycker sig kunna göra nytta och vara en resurs 
på företaget. Han säger att han är beredd att arbeta mycket och självständigt. 
Att han är ensam tekniker bland ett antal ”HR-are” och några få ekonomer 
verkar han inte se som något större problem, utan han har en modell för hur 
han ska lägga upp arbetet – tidigt kontaktar han alltså två externa ingenjörer 
som han arbetat med tidigare. Lösningen med distansarbetet försvårar visser-
ligen arbetet, t.ex. i form av fördröjningar, men förståelsen och intresset för 
tekniken kompenserar enligt Peter detta. De externa programmerarna kom-
mer till stockholmskontoret periodvis, i övrigt har de dator- och telefon-
konferenser.  

Chefen å sin sida anser att det skulle vara en bättre lösning att ha alla på 
plats på samma kontor. Det handlar enligt henne inte om kulturella eller kun-
skapsmässiga skillnader, men det att inte kunna prata med varandra direkt 
liksom att båda parter tvingas använda ett främmande språk (engelska) för-
svårar kommunikationen:  

vi kunde skriva en 500 sidor lång specifikation gör nu såhär [visar med 
handen] så blir det ändå fel nej inte fel men så har de gjort bara exakt vad 
som står och inte tänkt ett steg längre eller föreslagit något på eget initiativ. 
(Intervju chef Konsultföretaget) 

Peter arbetar mestadels ensam, men det finns ett till en början löst samarbete 
mellan honom, gränssnittsutvecklaren och chefen. Senare under fallstudien 
kommer en eller två personer till gruppen, som också börjar kallas ”Utveck-
lingsgruppen”.89 Det är meningen att man ska ha möten varje måndag, men 
de ställs ofta in på grund av olika omständigheter.  

Trots att Peter i huvudsak arbetar ensam, söker han en del kontakt med 
andra på företaget, t.ex. sänder ut förfrågningar om olika detaljer i moduler-
na. Kontakten med de externa programmerarna är i början av studien hans 
arbetsgemenskap, enligt honom själv, vilket alltså uttrycker sig i att de har 
sporadisk e-postkorrespondens alternativt telefonkonferens eller (datorbaser-
ade) ICQ-möten.  

Något som skiljer Peters arbetsgemenskap från de övriga två informanter-
nas är alltså att mycket av arbetet som andra deltagare gör ligger utanför Pet-
ers område. Peter läser inget som är kopplat till vad konsulterna arbetar med 
eller till Konsultföretaget i stort. Han orienterar sig t.ex. inte i vad personal-
konsulterna skriver eller hur företaget presenterar sig för andra, utan säger 
att han håller sig strikt till sina egna arbetsuppgifter. Han kommenterar själv 
att det som de övriga på Konsultföretaget sysslar med, är inget han är involv-
erad i (se exempelvis intervju 2 och 3).  
                          
89 Övriga grupperingar är konsulterna och ekonomin, samt företagets styrelse, vilket chefen 
också beskriver senare. 
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De HR-konsulter jag intervjuar arbetar med att sälja systemet och att vara 
konsulter åt företag i personalfrågor (t.ex. utforma personalhandbok eller 
administrativa rutiner för anställning etc.).90 En av konsulterna var också den 
som fungerade som chefens ”högra hand” i personalfrågor; hon kunde t.ex. 
få i uppdrag att utforma företagets personalpolicy eller att dra upp riktlinjer 
kring nyanställningar. 

För att avlasta teknikerna får HR-konsulterna i slutet av företagets historia 
även programmera, för att man alls ska hinna leverera de moduler man sålt. I 
intervjun med en av konsulterna kommenterar hon att det (trots begränsade 
datakunskaper) ändå gick bra, tack vare tydliga instruktioner av teknikerna. 
Detta samarbete ägde alltså rum efter Peters tid på företaget.  

4.3.2 Verksamheter och skrivande på Konsultföretaget 
Den överordnade verksamheten på Konsultföretaget är alltså att utveckla och 
sälja en dataplattform för personaladministration. Peter deltar på olika sätt 
men i likartade roller i de ingående verksamheterna. Den viktigaste verksam-
heten är kallad Plattformsprojektet. Andra verksamheter är exempelvis de 
där Peter fungerar som teknisk resurs generellt på företaget, t.ex. när han ser-
var e-postsystemet eller installerar ett nytt datorsystem. 

4.3.2.1 Plattformsprojektet 
Det projekt Peter i första hand är anställd för syftar till att utveckla och im-
plementera de olika modulerna i datorplattformen, vilket innebär att skriva 
specifikationer och att programmera. Figur 11 visar en verksamhetsmodell 
för Peters deltagande.  

Målet med uppdraget (i Figur 11) kan formuleras till att utveckla och lev-
erera datormoduler internt till företaget, vilket i förlängningen möjliggör för 
företaget att sälja systemet. Peters uppfattning är att alla inom praktikgemen-
skapen delar uppfattning om målet; däremot skiljer sig åsikterna om hur ar- 
betet ska genomföras (dvs. regler och normer för verksamheten) och vad 
som helt enkelt är möjligt att åstadkomma. Peter tycker att han får dålig för-
ståelse för vad han kan göra; å ena sidan får han inget handlingsutrymme att 
lägga upp arbetet på egen hand, å andra sidan förväntas han kunna åstad-
komma (enligt honom) orealistiska tekniska lösningar. Han skojar också om 
sina närmsta arbetskamrater om att de inte förstår tekniken och att de vill att 
systemet ska klara av saker som han vet är omöjligt att genomföra.  

 

                          
90 En av konsulterna tycker att hon dels arbetar med det hon kunde sedan tidigare, dels gör 
nytt. Säljandet är nytt, och programmerandet. Att hon arbetar med fler saker än vad hon an-
ställdes för verkar inte förvåna, att hon även fungerar som konsult i personalfrågor kallar hon 
att hon säljer ”egna” tjänster och produkter, och inte bara företagets produkt. Detta verkar 
inte anses negativt från företaget utan snarare som ett välkommet initiativ.  
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Figur 11. Verksamhetsmodell för plattformsprojektet. Peters deltagande.  

Det råder inget motsatsförhållande mellan uppdrags- och skrivkontexten, ex-
empelvis vad gäller syftet med specifikationsskrivandet. För Peter handlar 
hans deltagande i båda kontexterna om programmering, och specifikationer-
na skrivs som ett stöd för denna programmering. 

Vad gäller arbetsdelningen, anser Konsultföretagets chef att Peter är an-
ställd för att utföra det hon önskar, nämligen leverera programkod. Peter sä-
ger att han gärna gör det, men att han vill ha större frihet att utforma arbetet 
själv. Han vill till exempel kunna arbeta hemifrån viss tid och lägga upp rut-
iner som han tycker fungerar.  

Arbetsdelningen mellan Peter och de externa programmerarna fungerar 
enligt Peter bra, men han saknar det sätt att arbeta som i första hand Rikard 
på Verkstadskoncernen gör (4.1.2), nämligen att tillsammans med andra tek-
iker eller ingenjörer diskutera lösningsförslag som illustreras på en white-
boardtavla i ett gemensamt arbetsrum.  

Förutom kommentarer i programmeringskoden (som inte behandlas i det-
ta exempel), skriver Peter alltså specifikationer. Detta skrivande utgör en 
central handling i verksamheten, tillsammans med själva programmerandet 
(jfr Berthén 2007). Det är Peter som redigerar och på så sätt ansvarar för 
texterna (trots att hans chef säger att det är ”vi”, dvs. stockholmskontoret, 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: Konsultföretaget. 
Mål: utveckla och implementera datasystemet. 
Normer: ”gör” säger chefen, ”ge mig utrymme” säger Peter, ”vi gör som vi 
blir tillsagda” säger programmerarna.  
Redskap: specifikationsskrivandet, för att programmera och utveckla 
systemet. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter, chefen, de externa 
programmerarna. Peter och de externa programmerarna: tekniskt 
kompetenta utförare. Chefen: arbetsledande auktoritet, dock ej med den 
tekniska kompetensen. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: Konsultföretaget, programmerare generellt. 
Mål: programmerarna ska kunna fortsätta programmera. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. Mall från tidigare praktikgemenskaper. 
Redskap: specifikationen, för att programmera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter, chefen, externa programmerare. 
Peter och de externa programmerarna utförare. Chefen delegerar arbetsuppgifterna.  
 

Skrivande 
Peter skriver specifikationer. 
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som skriver dem). Peter säger att han lärt sig skriva specifikationer dels på 
Tekniska Institutet, dels i andra arbeten han haft, och här på Konsultföretaget 
”vet dom inte hur man gör” (Peter intervju 2). Specifikationsskrivandet 
skulle kunna ses som en verksamhet i sig, om det inte vore för det faktum att 
Peter inte bara ägnar sig åt detta inom plattformsprojektet utan även pro-
grammerar. Ur Peters synvinkel är specifikationsskrivandet integrerat i en 
verksamhet, tillsammans med programmerandet.  

Jämfört med arbetet med exempelvis en forskningsrapport, som Mattias 
på Forskningsföretaget skriver, är specifikationsskrivandet inte lika omfatt-
ande. Det kan ändå, liksom forskningsrapporten, ses som nödvändiga inom 
verksamheten: Specifikationen är något Peter anser är en nödvändig förut-
sättning för att han ska kunna programmera. Specifikationerna kan förstås 
och användas av den som också kan programmera och möjliggör det fort-
satta arbetet med utvecklingen av dataplattformen. Jag vill betrakta speci-
fikationerna som medierande redskap för utvecklingsarbetet, eftersom de är 
något som man måste lära sig att skriva och appropriera och att de möjliggör 
ett handlande inom praktikgemenskapen. 

Det är enligt Peter svårt att formulera specifikationerna så att de externa 
programmerarna verkligen gör det de ska.91 Han tycker visserligen att de kan 
skriva specifikationer, men har samtidigt synpunkter på att de gör det annor-
lunda och att hans sätt är enklare och bättre. Hans inställning är att det finns 
ett och endast ett sätt att skriva en specifikation, vilket visar sig i komment-
aren ”dom tror att dom kan skriva specar här” (Peter intervju 2).  

4.3.2.2 Teknikserviceuppdraget 
Verksamheten att serva e-postssystemet och vara allmänt tekniskt behjälplig 
på företaget kan illustreras i Figur 12.  

Verksamhetsmodellen för teknikserviceuppdraget visar att Peter här ar-
betar än mer ensam (jfr plattformsprojektet, Figur 11), trots att det han gör 
berör hela företaget. Peter uppfattar att övriga på företaget saknar förståelse 
för hans arbetsinsats, på grund av att de helt enkelt inte har det kunnande om 
tekniken som han har. De andra tror, enligt Peter, att tekniken ”sköter sig 
själv” och att det inte krävs att man sätter av någon speciell arbetstid för att 
exempelvis e-postsystemet ska fungera. ”Det här är ditt jobb med det får inte 
ta tid” låter andra Peter förstå, medan Peter anser att han har insikt i att det 
ligger mycket arbete bakom för att tekniken ska fungera. Mot bakgrund av 
detta kan det överordnade målet i uppdragskontexten sägas vara att göra sig 
oumbärlig på företaget – Peter visar genom det han gör att han har kunskaper 
som de andra saknar men som behövs på ett teknikberoende företag.  

Skrivandet kan ses som en handling i verksamheten, tillsammans med in-
stallationen av datorn. Peter skriver inte listan oreflekterat som en automati- 
                          
91 Detta även enligt Peters chef vid intervju 2003. Hon säger också att ”vi” skriver specifika-
tionerna men enligt Peter är det han själv som gör detta.  
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Figur 12. Verksamhetsmodell för teknikserviceuppdraget. Peters 
deltagande.  

serad operation, utan ser skrivandet som ett medvetet valt ”merarbete” i sam-
band med installationen. Det kan också uttryckas som att handlingen ”skriva 
lista” utförs för att nå det överordnade målet med verksamheten ”sätta upp 
en ny dator”; att skriva listan är alltså inte verksamheten i sig . 

 De kom-ihåg-listor Peter skriver, gör han på eget initiativ, med motiv-
eringen att det ska vara enklare i framtiden för en kommande tekniker att 
göra samma sak, om så behövs. Genrekonventioner och textmönster gör 
skrivandet okomplicerat: Peter skriver listorna samtidigt som han utför de 
olika momenten i serviceuppdraget, alltså utan att avsätta någon särskild tid 
åt själva skrivandet. De olika kontexternas normer motsäger inte varandra – 
skrivkontextens genrekonventioner kring kom-ihåglistan är förenlig med 
uppdragskontextens normer. Jag uppfattar det som att Peter aktualiserar ett 
allmänt textmönster som är användbart i såväl vardag som arbete.  

4.3.2.3 Jämförelse mellan Plattformsprojektet och Teknikservice-
uppdraget 
Det som förenar de två verksamhetsmodellerna (Figur 11 och 12) är i första 
hand arbetsdelningen. Peter arbetar på uppdrag av den övriga praktikgemen-

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: Konsultföretaget. 
Mål: göra så att praktikgemenskapen kan arbeta som vanligt, tillmötesgå 
andra i företaget. 
Normer: arbetet ska göras utan att det märks, enligt praktikgemenskapen. 
Arbetet tar tid, enligt Peter. 
Redskap: teknikserviceuppdraget, för att alla på företaget ska kunna arbeta 
vidare med respektive arbetsuppgift. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter. Peter agerar i rollen  
som teknikexpert. Eventuella övriga deltagare är passiva mottagare (vet 
kanske inte ens att något är gjort eftersom tekniken inte syns så länge den 
fungerar). 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: Arbetslivet generellt. 
Mål: kunna genomföra samma arbetsuppgift senare, instruera annan tekniker att göra 
samma sak senare. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. 
Redskap: instruktionen, för att hantera liknande uppdrag i framtiden. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter. Peter deltar i rollen som instru-
erande, ansvarstagande teknikexpert. 
 

Skrivande 
Peter skriver kom-ihåglistor.  
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skapen, som (enligt Peter) kräver tekniska lösningar av honom utan att ha 
insikt i vad hans arbete går ut på. Han förväntas leverera objektet, vilket är 
olika rent fysiskt för de olika verksamhetsmodellerna (datamoduler respek-
tive e-postsystem) men som ändå liknar varandra: båda är datasystem som 
inte kan skötas (men däremot användas) utan Peters tekniska kunnande. Bå-
da fungerar som redskap för dem som ska använda dem, utan att användarna 
behöver ha någon motivation att förstå hur de fungerar (och heller inte be-
höver förstå för att kunna använda dem). Peter känner frustration dels på 
grund av att ingen förstår arbetet bakom de tekniska lösningarna, dels att han 
tycker att han ägnar tid åt fel saker, det vill säga åt annat än det han anser sig 
vara anställd för. Detta skulle kunna ses som symtom på en konflikt inte bara 
i dessa två verksamhetsmodeller, utan något som rör hela Peters arbetsinsats.  

4.3.2.4 Teknikbytet 
På eget initiativ skriver Peter en text som ska övertyg företagets styrelse att 
byta teknisk plattform. Detta illustreras i Figur 13. 

 
Figur 13. Teknikbyte på Konsultföretaget. Peter deltagande. 

Peter skriver en text som avser att övertyga företagets styrelse om att man 
bör byta teknik, eftersom han anser att den tekniska lösning man nu har är 
bristfällig (man har exempelvis inte tillgång till servern i den utsträckning 
som han anser är nödvändig). Peter kallar texten för brev, men det liknar 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: Konsultföretagets styrelse. 
Mål: ge företaget en bättre datorkapacitet, etablera sig som expert. 
Normer: Peter tar plats som teknisk expert med helhetsansvar.  
Redskap: brevet, för att etablera sig som teknikexpert.  
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter expert. Styrelsen icke-
expert (enligt Peter). 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: arbetslivet i allmänhet. 
Mål: övertyga styrelsen om att förslaget är riktigt. 
Normer: textmönster från annan genre än (generella) ”brev”. 
Redskap: texten, för att övertyga styrelsen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter och styrelsen. Peter deltar i rollen 
som teknikexpert som tar ansvar för att tekniska lösningar fungerar på företaget. Styrel-
sen ickeexpert som ska övertygas. 
 

Skrivande 
Peter skriver ett brev. 
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snarare en rapport, med numrerade rubriker och inledande sammanfattning. 
(Se vidare 5.1.3.2 för en beskrivning av texten.)  

Uppdragskontextens mål kan sägas vara att övertyga styrelsen om att för-
slaget är bra, men det handlar samtidigt om att Peter ska etablera sig som an-
svarstagande, kunnig expert som inte bara kan tekniken utan även bryr sig 
om ekonomi och mer allmänna frågor på företaget (jfr Nilsson 2007 om in-
genjörers upplevda uppdrag). I skrivkontexten deltar Peter som expert och 
styrelsen förväntas delta som icke-expert som ska övertygas. Hur Peter lyck-
as etablera sin roll som expert genom just denna text är oklart, eftersom det 
under hans tid på företaget inte är tal om något teknikbyte.  

Skrivkontextens diskursgemenskap kan sägas vara arbetslivet i allmänhet. 
Texten Peter skriver är inte kopplad till någon specifik arbetsplats eller 
bransch vad gäller genre eller textmönster. Det textmönster som aktualiseras 
hos Peter är inte exempelvis det privata brevet. Texten har en struktur med 
numrerade rubriker i olika nivåer, vilket snarare associerar till specifikation-
en eller den tekniska rapporten, och rubrikerna heter t.ex. ”Fördelar resp 
nackdelar”: Det intressanta är dock att Peter ändå kallar texten för just brev 
(inte ”skrivelse”, ”argumentation” eller någon mer allmän benämning). Före-
taget har inga mallar för olika typer av texter som programmeraren förväntas 
skriva i sitt arbete (däremot finns textmallar för konsulternas arbete); Peter 
väljer alltså själv både att han ska skriva texten och hur den ska se ut.  

4.3.3 Peters utvecklingsbana 
En diskussion av Peters utvecklingsbana (enligt Wenger 1998) är intressant. 
Peter anställs på Konsultföretaget i rollen som teknisk expert, utan några 
som helst erfarenheter från just HR-branschen. Han tycker själv att han är 
kompetent för det han ska arbeta med och att det i första hand handlar om att 
”lära sig domänen”; programmeringen och det tekniska innehållet i arbetet 
säger han sig ha erfarenhet av sedan tidigare. Det visar sig dock ganska snart 
att Peter inte trivs på arbetet: han har hela tiden för mycket att göra och anser 
att han inte får förståelse vare sig från sin chef eller sina arbetskamrater vad 
gäller arbetsbördan och innehållet i det han gör (vilket också beskrivs i 
4.3.1). Det att tidsplaner inte hålls och att det ibland är svårt att hålla en 
planering, påverkar Peter:  

Skulle ha varit klart till årsskiftet vad jag förstod i början men det är det inte 
tal om längre. Peter tror att det beror på att chefen är visionär, att hon inte 
förstår alla moment i processen, ser vad som är gjort och vad (hon tycker) 
kan göras. Arbetsförutsättningarna ändras kontinuerligt. Jobbigt enligt Peter. 
(Intervjubearbetning. Peter intervju 3) 

Peter kommenterar att arbetsgemenskapen är problematisk, eftersom han är 
så kunskapsmässigt isolerad från de andra, vilket alltså påverkar deras syn på 
vad han gör och vad de själva kan i fråga om teknik. Han säger själv ”de tror 
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att de kan skriva specar här, men…” och ”…verkade inte veta vad som 
måste vara med” (Peter intervju 1 och 2). När han behöver diskutera något 
av mer teknisk karaktär är det inte praktikgemenskapens övriga deltagare 
han vänder sig till:  

Om han kör fast innehållsligt (ämnesmässigt): ”diskuterar med gammal kurs-
are, t.ex.” (Intervjubearbetning. Peter intervju 3) 

Detta är något som HR-personalen bekräftar i intervjuer; de anser i efterhand 
att det var för lite kontakt med teknikerna på företaget för att de verkligen 
skulle få förståelse för varandras arbetsuppgifter och för systemets fördelar 
och begränsningar. Peter uppfattade dock aldrig att han hade den typen av 
förståelse från andra på företaget, utan såg det helt enkelt som att ”dom” var 
okunniga och ointresserade av hans arbete och kunnande. Även personalkon-
sulternas, som i efterhand tycker att de borde ha tagit mer initiativ till kon-
takt med Peter. 

[HR-konsult I] insåg att Peter måste ha varit ”oerhört ensam” i sitt arbete i 
början, utan kollegor, och utbrister ”det funkar ju inte” som kommentar till 
att han ändå hade sina polska konsulter att konferera med. (Intervjubearbet-
ning. Intervju HR-konsult I) 

HR-konsulterna karaktäriserar praktikgemenskapen som en arbetsplats utan 
arbetsro; man koncentrerade sig inte på en produkt i taget, utan försökte ut-
veckla för många saker på samma gång. Det var därför näst intill omöjligt 
för konsulterna att veta vad de kunde lova kunderna från en gång till en 
annan – var det så att programmerarna verkligen kunde klara av det som ut-
lovades, inom utsatt tid, eller var det bara ett sätt att försöka vara tillmötes-
gående?  

Min intervju med [HR-konsult I] förstärker mitt intryck av vad det är för typ 
av företag det handlar om, men talar emot Peters bild av sig själv som totalt 
ensam i sitt arbete utan förståelse eller heller social gemenskap med de andra. 
Man såg nog Peter mer än vad han själv trodde och kanske förstod hans 
arbetssituation bättre också. Både [HR-konsult I] och [HR-konsult II] be-
kräftar detta; däremot var det inget i vd:s beskrivning som talade för det. I 
vd:s ögon verkar Peter vara den enstöriga ”kuf” han själv trodde att de andra 
såg honom som. (Intervjubearbetning. Intervju HR-konsult II) 

Sammantaget är det en något osystematiserad praktikgemenskap som be-
skrivs. Peter anser inte att han får förståelse för det han gör, arbetsordningen 
ändras ofta. Även den som anser sig vara fullvärdig deltagare (Lave & 
Wenger 1991) i gemenskapen anser att organisationen är oklar. Visserligen 
behöver inte själva arbetet vara det som förenar en praktikgemenskap, utan 
exempelvis deltagarnas intressen och samhörighet kring andra saker (fritids-
intressen, sociala aktiviteter, gemensamma tidigare erfarenheter eller varför 
inte just en gemensam inställning till arbetet eller ledningen; jfr Wenger 
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1998), vilket kan vara förklaringen till att det ändå verkade råda en viss ge-
menskap mellan HR-personalen och Peter.  

Av Wengers (1998) fem utvecklingsspår är det inte något som liknar Pet-
ers; han rör sig inte mot fullt deltagande, inte heller perifert (jämfört med 
med Mattias som dessutom verkar vara nöjd med sin perifera roll; se 4.2.3). 
Följande intervjubearbetning får illustrera Peters inställning till praktikge-
menskapen och företagets huvudverksamhet: 

När jag i efterhand läser broschyren [säljbroschyr] slås jag av att Peter inte 
kan ha haft det minsta intresse av att sätta sig in i vad övriga på företaget 
egentligen gör om dagarna. Tidigare har han på frågan svarat ”ja åker väl runt 
och försöker sälja det här”. I broschyren beskrivs Konsultföretagets tjänster 
ganska ingående (inget ovanligt med hur de jobbar!) men inget av det som 
sägs i broschyren har Peter tagit upp. Han har varit helt fokuserad på sin egen 
arbetsuppgift och sett den produkt Konsultföretaget erbjuder som enbart en 
systemplattform eller elektronisk tjänst. Har haft svårt att beskriva vad tjäns-
ten går ut på, svårt med överblick? (Intervjubearbetning. Peter intervju 5) 

Jag uppfattar det dock aldrig som att han under sin tid på Konsultföretaget är 
på väg ut från praktikgemenskapen, utan han vill hela tiden arbeta kvar, och 
han väljer inte en utvecklingsbana med syfte att knyta två praktikgemen-
skaper samman (dvs. boundary trajectory). Wengers (1998) terminologi 
räcker inte för att beskriva Peters utvecklingsbana, utan jag vill kalla den 
bana han valt för ”parallell utvecklingsbana”. Han följer helt enkelt ett eget 
spår.92 Under sin tid på Konsultföretaget deltar Peter med den egna inställ-
ningen att han arbetar isolerat från de andra, att ingen förstår hans arbets-
insats och att han inte får arbeta med det han är anställt för. Hans arbets-
kamrater berättar dock samtidigt om att de har viss kontakt och framför allt 
att de förstår Peters upplevelse av att inte vara del i praktikgemenskapen.  

Detta påverkar inte bara Peters uppfattning om sin egen roll inom praktik-
gemenskapen, utan även hans arbetsinsats vad gäller exempelvis skrivandet. 
Han gör inga försök att anpassa sig till de övriga inom gemenskapen genom 
att exempelvis läsa in sig på det han kallar ”domänen”, utan han fortsätter att 
arbeta på ett sätt som han är van vid sedan tidigare. Det enda han själv säger 
att han försöker göra är att då och då ställa frågor till övriga deltagare om 
termer eller uttryckssätt, och på möten presentera systemskisser etc. i syfte 
att visa hur en modul i systemet är uppbyggd och vad den kan göra. Han säg-
er dock att han inte får förståelse för vad han visar, inte heller några direkta 
svar på termförfrågningar etc. Han tycker inte att han har så mycket gemen-
samt med de andra på företaget. 

                          
92 Däremot, efter anställningens upphörande då han återgår till TI (som vikarierande adjunkt) 
följer han en utvecklingsbana som finns karaktäriserad hos Wenger (1998), nämligen den in-
åtgående. 
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[Han säger att han] känner mer samhörighet med studentorkestern än med 
jobbarkompisarna, de har ju musiken som gemensam nämnare. Tycker inte 
att det är olika utbildning/bakgrund som spelar roll för att han inte kan identi-
fiera sig helt med jobbet, snarare brist på gemensamma nämnare (ngt annat 
än olika bakgrund etc.?). Tycker dock att de strävar mot samma mål på Kon-
sultföretaget. Tycker inte att de närmar sig varandra utan kör på sätt och vis 
parallella spår. (Intervjubearbetning. Peter intervju 5) 

Vad gäller Peters syn på sig själv som ingenjör, visar det sig att det tekniska 
kunnandet och det tekniska intresset kanske var viktigare för honom än han 
själv hänvisade till i början av sin tid på Konsultföretaget. När jag frågade 
vilken typ av arbete han önskade efter detta, är det just tekniken, eller snar-
are kollegor med liknande teknisk förståelse som han själv han efterlyser: 

Med en koppling till Abrandt Dahlgren et al. (2005) kan alltså sägas att 
Peter har en identitet som den problemlösande ingenjören, men att han inte 
anser att den praktikgemenskapen han förväntas delta i förstår honom. Detta 
är dock en uppfattning som inte är ömsesidig utan något som han själv har.  

4.3.4 Sammanfattning. Skrivandet på Konsultföretaget  
Peters skrivande på Konsultföretaget går att inordna i tre olika verksamheter: 
Dels skriver han i samband med den huvudsakliga verksamheten att utveckla 
och implementera datamoduler, och enligt Peter handlar det om ett skrivande 
han ”kan” sedan tidigare (känt från såväl tidigare arbetsplatser som från 
studierna på Tekniska Institutet). Utöver kommentarerna i samband med 
programmerandet (som jag alltså inte har undersökt) skriver Peter specifika-
tioner för att instruera en kommande programmerare. Dels skriver han i sam-
band med allmänna tekniska uppdrag han uppfattar att han förväntas genom-
föra. Det handlar t.ex. om kom-ihåglistor, då han skriver för att dokumentera 
och för att strukturera kommande arbete (sitt eget eller någon annans). Text-
en om teknikbytet, slutligen, skriver Peter för att argumentera för ett förslag, 
men även för att positionera sig som yrkesperson, genom argumentation, för-
klaringar och även här systematiseringar.  

Skrivandet i verksamheten plattformsprojektet (se Figur 11) har en stor 
dignitet i verksamheten – specifikationerna strukturerar och kategoriserar det 
som ska göras, och utan specifikationerna skulle programmeraren behöva ha 
hela strukturen och hela ”inköpslistan” aktuell i huvudet. Skrivandet i verk-
samheten teknikserviceuppdraget (Figur 12) är relativt osynligt, åtminstone 
för andra än Peter, men texterna är något som kan komma att behövas av en 
kommande servicetekniker (som verksamhetens deltagare kan sägas vara). 
Skrivandet av brevet (om teknikbytet) kan sägas ha en särställning – det är 
en självpåtagen verksamhet, som helt och hållet utgörs av just skrivandet av 
den aktuella texten. Peter skriver för att positionera sig inom sin nya praktik-
gemenskap genom att ta till sitt eget tekniska kunnande. Hur den sedan tas 
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emot, läses och används i en ny verksamhet, i en ny verksamhetsmodell vet 
vi inte. Det rör sig dock om ett konventionaliserat skrivande – ett förslag 
som inbegriper ekonomiska ställningstaganden för ledningen på ett företag 
brukar presenteras skriftligt. Däremot är det inte sagt att Peter följer denna 
praktikgemenskaps konvention kring hur liknande texter ska se ut. Jag 
betraktar allt Peters skrivande som handlingar ingående i verksamheter, med 
undantag för kommentarskrivandet i samband med programmeringen, som 
kan ses som automatiserade operationer. Specifikationsskrivandet skulle 
kunna kallas för en verksamhet i sig, men det faktum att Peter inte bara 
skriver specifikationer utan även är den som programmerar, är specifika-
tionsskrivandet snarare en central handling inom en verksamhet (jfr Dias et 
al. 1999, Berthén 2007). 

Vad gäller skrivkontextens normer och textmönster visar intervjuer att det 
råder olika uppfattning om hur en specifikation ska se ut: chefen pratar om 
en norm, medan Peter själv kommenterar att företaget inte vet hur man 
skriver specifikationer, och att det är svårt att få de externa programmerarna 
att skriva sådana specifikationer han vill ha. Det är alltså frågan om en in-
ställning hos Peter som går ut på att han vet hur det ska vara och att de andra 
har fel.93 Eventuellt kan Peters expertroll betraktas som något överdriven i 
just det här sammanhanget – han anser att de andra inte kan skriva specifika-
tioner, men reflekterar inte över att specifikationer kan innebära olika saker 
för olika praktikgemenskaper. Peter själv upplever dock inte att det är pro-
blematiskt. Vad gäller annat skrivande, exempelvis brevet om teknikbytet 
(Figur 13) är det något som Peter ”bara skriver”. Texten om teknikbytet 
säger sig Peter inte ha några bekymmer med att skriva, och har heller inte 
lagt ner mycket tid på den. Han tycker däremot inte att det är del i hans 
egentliga arbetsuppgifter.  

Han skriver texten om teknikbytet på eget initiativ och aktualiserar ett för 
honom känt textmönster, nämligen en form av rapport. Själva skrivandet 
innefattar några andra deltagare än han själv. Detta säger dock inte något om 
hur texten används i en kommande verksamhet, dvs. när det är dags att läsa 
och diskutera texten, och alltså använda texten som underlag för ett nytt upp-
drag, nämligen beslutsfattande. 

Texternas utformning och funktion diskuteras närmare i kapitel 5. 

4.4 Verksamheter och skrivande: en jämförelse 
Tre nyutexaminerade civilingenjörer delar färdigheter och kunskaper vad 
gäller ingenjörsarbete. De börjar arbeta i tre till synes olika praktikgemen-
skaper: en verkstadskoncern, ett forskningsföretag och ett konsultföretag. 

                          
93 Jag har inte undersökt hur andra i praktikgemenskapen reagerat på Peters inställning till 
arbetet med just specifikationerna.  
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Liknar några verksamheter inom olika praktikgemenskaper varandra? An-
vänds skrivande på ett likartat sätt av de tre informanterna?  

Aktivitetsteorin (se bl.a. Engeström 1987, Winsor 1999) säger att det är 
objektet för aktiviteten som gör att man kan tala om en praktikgemenskap 
med ingående verksamheter – men är det därför alltid tal om unika verksam-
heter, beroende på att det är unika objekt som förenar (dvs. en produkt, eller 
ett objekt, är aldrig exakt densamma som en annan, därför är varje praktik-
gemenskap unik)? Jag vill i stället anknyta till Bartons & Hamiltons (2005) 
syn på hur skrivande kan knyta samman verksamheter genom att deltagare 
tar med sig textmönster och medierande redskap från en verksamhet till en 
annan (även om varje verksamhet har sin variant av exempelvis rapporten, 
specifikationen eller någon annan genretext). Detta perspektiv gör det möj-
ligt att se att verksamheter kan likna varandra och att det därför är möjligt 
(och önskvärt) att jämföra de olika gemenskaperna, om man betraktar texter 
eller genrer som medierande redskap som förenar eller sammanlänkar olika 
verksamheter (jfr även Russel & Yañes 2003).  

Jag vill därför i detta avsnitt, som en summering, jämföra vad informant-
erna gör och vad de skriver i sina arbeten, innan jag övergår till att under-
söka texterna i kapitel 5. 

Samtliga tre informanter tycker att de har ingenjörsjobb. Ingen av dem har 
dock något entydigt svar eller någon lättformulerad definition på vad det är, 
men när vi diskuterar frågan återkommer de alla tre till att det handlar om 
teknisk problemlösning och utveckling av tekniska produkter eller system. 
En av de etablerade deltagarna på Verkstadskoncernen ser samarbetet och 
diskussionerna kring whiteboardtavlan som ett optimalt arbetssätt – man 
tittar på lösningar tillsammans och diskuterar dessa, eftersom det speglar in-
genjörens sätt att tänka och arbeta.94 Arbetssättet diskuteras även i Mellström 
(1996), som säger sig inte ha sett det någon annanstans än på arbetsplatser 
med teknik i fokus (Mellström 1996:9, 42–43). Den problemlösning och ut-
veckling de tre informanterna ägnar sig åt handlar om dataprogram, för att få 
ett fordon att fungera optimalt, för att kunna komprimera digitala bilder eller 
för att stödja en personaladministratör i hans arbete med exempelvis rekryt-
ering eller kompetensutveckling.95  

De tre informanterna har alla olika roller i projektgrupperna. Peter på 
Konsultföretaget är åtminstone till en början ensam ingenjör (eller program-
merare som han säger själv) i sin projektgrupp och redovisar direkt till sin 
chef. Rikard på Verkstadskoncernen är del i en projektgrupp (3–4 personer) 
med ingenjörer av olika grad. Mattias på Forskningsföretaget arbetar i en 
grupp med blandat ingenjörer och andra yrkeskategorier. Gruppernas storlek 
varierar inte nämnvärt, men en grupp utmärker sig genom att ha företagets 
grundare och chef som medlem. 

                          
94 Detta specificerar han som vanan och förmågan att tänka abstrakt. 
95 Se även kap 7. 
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Gemensamt för de tre informanterna är också att de ägnar sig åt att att 
programmera, vilket är en känd verksamhetstyp från utbildningstiden, samt 
att de är bekanta med texttyper som specifikation och rapport. Programmer-
andet är såväl en enskild syssla som något socialt, vilket Rikard på Verk-
stadskoncernen också beskriver (se 4.1.2.3). Peter på Konsultföretaget å sin 
sida saknar detta sätt att arbeta; det sätt på vilket han deltar i verksamheten 
är inte med jämlika tekniker som kan diskutera programmeringsförslag utan 
med personer med annat yrkeskunnande och andra mål än Peters.  

Värt att notera är att resultatet av programmeringen är själva produkten på 
Konsultföretaget (tillsammans med gränssnitt, eventuell dokumentation och 
säljmaterial). Detta kan jämföras med Forskningsföretaget, där programvar-
an man utvecklar visserligen också den slutliga produkten, men där man ser 
den skrivna rapporten som något som är en naturlig del i produkten, och till 
och med något som ibland är viktigare än det program man utvecklar.96 

Med programmerandet följer ett skrivande som informanterna inte själva 
uppmärksammar, nämligen kommentarskrivandet. Det är alltså ett skrivande 
alla tre informanter deltar i utan att de egentligen märker att de gör det. Ett 
annat skrivande som inte kräver reflektion eller särskilt mycket uppmärk-
samhet är Rikards uppdateringsskrivande på Verkstadskoncernen: texten 
skrivs enligt informanten ”av sig själv”.  

Två av informanterna, Mattias på Forskningsföretaget och Rikard på 
Verkstadskoncernen, följer utvecklingsbanor som kan sorteras utifrån Wen-
gers (1998) kategorier: en perifer och en inåtgående bana. Peter på Konsult-
företaget går däremot inte att klassificera efter samma modell. Hans utveck-
lingsbana kan inte sägas exempelvis perifer, eftersom han inte visar någon 
som helst motivation eller engagemang att vare sig bli full deltagare eller 
fortsätta vara perifer; han vill inte delta i praktikgemenskapen alls. Han kan 
heller inte sägas följa en utåtgående utvecklingsbana, eftersom han aldrig 
varit på väg in i praktikgemenskapen.97  

I Abrandt Dahlgren et al. (2005) diskuteras ingenjörens möjliga identitet 
som en samhällets problemlösare. Eventuellt visar Peter upp en identitet som 
liknar den Abrandt Dahlgren et al. beskriver, men den är inte knuten till ett 
eventuellt deltagande just i praktikgemenskapen Konsultföretaget. Det Peter 
själv säger i intervjuer visar att han inte uppfattar det som att praktikgemen-
skapen erbjuder honom något medlemskap. Han känner exempelvis inte någ-
on delaktighet i företagets verksamhet utöver den specifikt tekniska, men tar 

                          
96 Jfr intervju med en erfaren programmerare: koden kommer som en biprodukt som någon 
kan använda om han vill; det egentliga resultatet är själva tankearbetet som manifesteras i 
rapporten (Intervju programmerare I).  
97 Man skulle kunna tänka sig att Peter följer en utåtgående utvecklingsbana när han snarare 
har sin identitet knuten till Tekniska Institutet, dit han också återvänder efter att provanställ-
ningen på Konsultföretaget avslutas. Men, eftersom han inte hunnit eller velat bli någon full-
värdigmedlem inom praktikgemenskapen Konsultföretaget, kan man knappast kalla den bana 
han följer för utåtgående.  
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ändå på sig arbetsuppgifter som är något mer allmänna (exempelvis allmän-
na teknikserviceuppgifter och annat med syfte att erbjuda större tekniska lös-
ningar åt företaget). 

De roller informanterna har i respektive verksamhetsmodell, vilket kan 
kopplas till både arbetsdelningen och regler och normer, skiljer sig åt: medan 
Rikard och Mattias i de flesta fall deltar som jämlik, kunnig medlem i prak-
tikgemenskapen, har Peter en mer isolerad och delvis underordnad roll. I 
egenskap av den ende tekniskt kunniga personen förväntas han göra det som 
behövs kring företagets teknik, ibland utan att någon ens delegerar arbets-
uppgifterna åt honom. På samma gång betraktas han som expert, som bara 
ska få saker att fungera utan att andra inom praktikgemenskapen förväntas 
förstå vad han gör.  

Utifrån hierarkin verksamhet–handling–operation (Säljö 2000, Berthén 
2007) kan skrivandet alltså i ibland betraktas som en verksamhet i sig, andra 
gånger som en handling ingående i en verksamhet, och i vissa fall som en 
automatiserad operation som del i en handling. De tre informanterna skriver 
text så gott som varje dag i sitt arbete. Hur ser man på skrivande inom de 
olika praktikgemenskaperna som ingår i undersökningen?  

Rikards skrivande på Verkstadskoncernen, exempelvis texten uppdater-
ing, pågår många gånger parallellt med det praktiska arbetet. Rikard ser i det 
fallet knappt textförfattandet som något han faktiskt gör; texten skriver enligt 
Rikard ”sig själv”. Skrivandet av uppdateringarna och följebreven ses alltså, 
så länge det fungerar, av Rikard som en automatiserad operation i den cent-
rala handlingen programmering, som i sin tur ingår i verksamheten upp-
datering. 

Detta till skillnad från Peter på Konsultföretaget, som anser att allt han 
skriver utöver specifikationer är sådant han måste göra utanför den ordinarie 
arbetstiden. Han tycker alltså inte att han får gehör hon sin chef för den 
nedlagda arbetstiden utan skriver på övertid, vilket verkar leda till att skriv-
andet betraktas som ett ”nödvändigt ont”.98 Skrivandet utanför den ordinarie 
arbetstiden betraktas visserligen som situerat i en överordnad verksamhet, 
men inte som automatiserade operationer, utan snarare som handlingar paral-
lellt med andra handlingar. Exempelvis när Peter sätter upp en ny dator, in-
stallerar han den (dvs. en handling) och skriver parallellt med detta en kort 
lathund för nästa person som kanske måste installera en liknande dator 
(handling). Vad gäller det skrivande han anser att han har arbetstid avsatt 
för, specifikationsskrivandet, ser han i likhet med lathundsskrivandet inte 
heller detta som en verksamhet i sig, utan snarare som ett medel för att pro-
grammera på bästa sätt. Specifikationsskrivandet kan alltså betraktas som en 
handling inom verksamheten dataplattformsutveckling, dvs. en program-
meringsverksamhet. 

                          
98 Något Peter inte reflekterar över är dock att det han skriver, utöver specifikationerna, är 
arbetsuppgifter han skapar åt sig själv, inte arbetsuppgifter han blir tilldelad av sin chef.  
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I kontrast till skrivandet på Verkstadskoncernen och Konsultföretaget står 
Mattias’ skrivande på Forskningsföretaget. Skrivandet på Forskningsföretag-
et fyller i många fall en annan funktion än i de andra två arbetssammanhang-
en. Mattias skriver arbetsanteckningar och olika versioner av rapportutkast 
för att lösa problem komma vidare i sitt eget arbete och för att diskutera 
forskningsresultat med andra inom ett forskningssammanhang, inte som de 
andra informanterna för att i första hand dokumentera vad man har gjort och 
instruera andra så att de kan gå vidare i sitt arbete. Skrivandet tar stor plats 
och ses av Mattias i vissa fall som en verksamhet i sig, där programmerandet 
och testningar av olika lösningar är ingående centrala handlingar, eller möj-
ligen där de centrala handlingarna har som individuella mål att prestera en 
forskningsrapport (medan verksamheten kan definieras som att ”diskutera 
forskning” alternativt ”föra forskningen framåt”). Mattias projektledare på 
Forskningsföretaget går ett steg längre när han till och med definierar sitt ar-
bete som skrivande. Han lägger ner relativt stora ansträngningar på att skri-
va, granska och redigera sina egna texter, vilket alltså kan tolkas som att 
skrivandet av forskningsrapporter och forskningsartiklar är verksamheter i 
sig, där programmering och annat praktiskt arbete kan ses som handlingar 
som konstituerar verksamheten ”skriva forskningsrapport”. Överlag är det 
inom praktikgemenskapen något självklart att skrivande och bearbetning av 
egna och andras texter tar arbetstid i anspråk (intervju projektledare Forsk-
ningsföretaget; Mattias intervju 3). 

De andra två informanterna resonerar inte på samma sätt; de säger själva 
att de inte använder skrivande för att lösa problem eller diskutera, utan en-
bart för att dokumentera eller instruera. Detta skulle kunna vara tecken på en 
inställning till att man helt enkelt inte skriver förrän man anser att man 
”tänkt färdigt”: Problemlösningen sker först. När man anser sig ha löst det 
aktuella problemet och kan leverera denna lösning till läsaren, då skriver 
man ner den. Man använder alltså inte skrivande för att tänka eller resonera 
utan för att visa på ett resultat.  
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5 Texter och medierande redskap  

Hur använder skribenterna språket i texterna för att handla inom verksam-
heterna? I kapitel 4 gavs en beskrivning av verksamheter och skrivande för 
de tre informanterna. Här i kapitel 5 inventeras och systematiseras de texter 
informanterna skriver i respektive verksamhet, med fokus på funktion, skrib-
entroller och medierande redskap. Följande frågor (jfr kap. 2) ska besvaras i 
kapitlet:  

− Vilka texter skrivs: vilken funktion har de, har de genrestatus, finns skrib-
entroller förknippade med texterna? 

− Vilka medierande redskap används i texterna? För att göra vad? Finns 
skribentroller förknippade med redskapen? 

Undersökningen återknyter till föregående kapitel med avseende på medier-
ande redskap (Wertsch 1998), som diskuteras i samband med verksamheter 
och skrivande; skribenternas handlande i stort kan sägas manifesteras i de 
medierande redskap som används i texterna. Inte bara texterna som helhet 
kan ses som redskap för att delta i en verksamhet – det är även intressant att 
undersöka vad man gör genom texterna både socialt och kognitivt (Wertsch 
1998), verbalspråkligt och på andra sätt. Analysen av medierande redskap i 
informanternas texter kan säga oss något om vad civilingenjören, genom 
texterna, gör i sitt arbete.  

Som underlag för analysen av medierande redskap presenteras en kart-
läggning av texterna (5.1), i första hand av de texter informanterna skriver, 
men även ett visst urval av texter andra deltagare i respektive praktikgemen-
skap skriver. Urvalet grundar sig på hur centrala texterna är i informanternas 
arbete. Texturvalet är alltså inte representativt för hela respektive praktik-
gemenskaps vanligaste texter. Texterna sorteras med avseende på vilken 
verksamhet de ingår i och efter funktion. Funktionsbestämningen bygger på 
de tre informanternas beskrivning av texterna och verksamheterna de ingår i, 
men är även ett resultat av min analys av hur de används. Utifrån denna in-
ventering diskuteras vilka genrer informanterna skriver i och om skribent-
roller är förknippade med texterna. Med hänvisning till bland annat Barton 
& Tusting (2005) och Russel & Yañes (2003) kan sägas att genrer kan vara 
något man ”bär med sig” mellan verksamheter och bygger sin skriftkomp-
etens på, och vissa delar av verksamhetsbeskrivningarna i kapitel 4 visar 
också att informanterna agerar utifrån detta när de skriver. Exempelvis har 
Peter på Konsultföretaget inställningen att det finns ett sätt att skriva speci-
fikationer som han behärskar sedan tidigare, och Mattias på Forskningsföre-
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taget skriver inledningsvis rapporter på samma sätt som han gjorde i sam-
band med examensarbetet på Tekniska Institutet.  

En text räknas här som tillhörande en genre om den är återkommande, är 
namngiven och på så sätt fungerar i ett socialt sammanhang, i det att den är 
känd och deltagarna vet hur den ska användas inom praktikgemenskapen. På 
så sätt är de institutionaliserade och synliggjorda inom praktikgemenskapen 
(jfr Karlsson 2006 och Ledin 1996).  

Vad gäller programmering som verksamhet och eventuellt ingående verb-
alspråk diskuteras detta i 3.5.1. De inslag av verbalspråk som finns i kod-
skrivandet är kommentarer, insprängda i själva programmeringen. Kommen-
tarerna, exempelvis i form av namn, datering och en kommentar till genom-
förd programmering, är skrivna på svenska eller engelska. Endast ett par så-
dana exempel finns med i undersökningen.  

Kapitlets första del (5.1) är disponerad efter respektive informant: först 
beskrivs texterna som Rikard på Verkstadskoncernen skriver och andra text-
er från avdelningen där han arbetar med avseende på funktion, genre och 
skribentroll. Sedan följer motsvarande beskrivning av Forskningsföretaget 
och Konsultföretaget. Avsnitt 5.2 utgör en undersökning av de medierande 
redskapen i texterna, med ett jämförande perspektiv: ett antal möjliga medi-
erande redskap undersöks, och jämförs utifrån verksamheterna i stort med 
informanternas uppfattning om vad de gör när de arbetar som ingenjörer. 
Frågor som diskuteras är vad som förenar respektive skiljer texterna åt, med 
avseende på vilka redskapen är och vilka funktioner de har. Återkommer vis-
sa redskap i vissa genrer eller inom vissa praktikgemenskaper? Avsnittet 
kommer också att användas för att jämföra skrivande i arbetet med skrivande 
i utbildningen (kap. 6). 

5.1 Texter i verksamheterna 
Kartläggningen innefattar alltså vilka slags texter informanterna skriver i sitt 
dagliga arbete. För Rikard på Verkstadskoncernen är t.ex. uppdateringen en 
central text. För Mattias på Forskningsföretaget är det rapporten och de priv-
ata arbetsanteckningarna. För Peter på Konsultföretaget är det specifikation-
er samt texter som riktar sig till hela företaget där han skriver i rollen som 
teknisk expert.  

Texterna är sorterade utifrån vilken verksamhet de ingår i och vilken möj-
lig funktion de har, vilket anges i tabell 7–9. De funktioner jag räknar med är 
att planera, instruera, dokumentera, argumentera, lösa problem, informera, 
positionera sig i branschen/forskargemenskapen, förmedla information som 
någon annan påbörjat, skapa kontakt och lära sig. Med ”positionera sig” 
menas att positionera sig inom branschen eller forskargemenskapen, och 
”förmedla information” innebär att förmedla information som någon annan 
påbörjat. Hur texternas funktion är bestämda kommenteras i 2.6.3. 
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5.1.1 Texter inom Verkstadskoncernens utvecklings-
avdelning  
Här följer en presentation av de texter Rikard skriver och, i samband med 
skrivandet, läser på Verkstadskoncernens utvecklingsavdelning. Texten upp-
datering beskrivs relativt utförligt i 5.1.1.1, eftersom det är den mest centrala 
texten för Rikard. I Tabell 7 är texterna sorterade efter vilken verksamhet de 
ingår i, vilket motsvaras av verksamheterna beskrivna i kapitel 4. Undan-
taget är verksamheten GSM-projektet, där texten manual till modul ingår, 
vilken påbörjas relativt sent i min fallstudie. Motsvarande verksamhetsmod-
ell i kapitel 4 (Figur 3) beskriver Rikards deltagande innan skrivandet på-
börjades.  

Tabell 7. Texter inom Rikards verksamheter på Verkstadskoncernen och dessas 
funktioner 

Verksamhet Text Funktion/-er 
Uppdatering Uppdatering Informera + dokumentera  

+ instruera + förmedla; senare: 
skapa kontakt 

 Kommentar till kod Lösa problem + dokumentera 
 Följebrev Lösa problem + dokumentera 

+ skapa kontakt 
 Uppdatering (enbart läsande) Lösa problem 
GSM-projektet Kommentar till kod Lösa problem + dokumentera 
 Kom-ihåg-lista (white-

boarden; enbart läsande) 
Planera 

 Programmeringsanteck-
ningar (whiteboarden). Lösa 
problem 

Lösa problem 

 Manual till datamodul Instruera + dokumentera  
+ argumentera 

Mjukvaruhand-
bok eller Säker-
hetsföreskrifter 

Instruktionstext Instruera + dokumentera 

 Handbok inklusive 
företagspraxis 

Argumentera + förmedla 
information 

 Handbok (enbart läsande) Planera + lösa problem 
 Webbsidor med liknande 

innehåll (enbart läsande) 
Lösa problem 

Den arbetsuppgift som inbegriper mest text, i sidor räknat, är verksamheten 
uppdatering, vilket är något som Rikard arbetar med under hela sitt första år 
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på koncernen. I slutet av fallstudietiden skriver Rikard dock även andra typer 
av texter (vilka beskrivs nedan i detta avsnitt). 

Den vanligaste funktionen hos texterna Rikard skriver och förväntas läsa 
är att dokumentera och instruera, men även att informera och förmedla in-
formation andra har sammanställt. Problemlösandet är enligt honom själv i 
första hand kopplat till läsning.99 

Texter på utvecklingsavdelningen skrivs inte bara på papper eller i datorn. 
I Rikards arbetsrum finns en whiteboardtavla som används av hela projekt-
gruppen, både för att lösa specifika programmeringsproblem (träddiagram 
eller anteckningar kopplade till programmeringen), strukturera arbetet (kom-
ihåglistor) och skapa gemenskap (t.ex. skönlitterära citat. Dessa texter har 
mer en reflekterande funktion; i en opublicerad studie av skriftbruket på ett 
äldreboende kategoriserar Ledin & Josephson vissa texters funktion för just 
reflexion).100 Användandet av whiteboardtavlan gör att texterna är offentliga 
eller kollektiva: något i projektgruppen skriver på tavlan vilket alla i projekt-
gruppen sedan läser.  

Rikard anser själv att han skriver ytterst lite (se 4.1.2), men vid en text-
inventering visar det sig att han ändå producerar mycket. I slutet av min int-
ervjustudie har han fått åtminstone två olika skrivuppdrag av avdelnings-
chefen: han skriver en manual till en datamodul (för eftermarknaden) och 
som sagt en handbok för programmering avsedd för den egna avdelningen. 
Verksamheten uppdatering innefattar dessutom mer text än själva uppdater-
ingstexten: förutom denna skriver Rikard kommentarer till koden när han 
programmerar och e-brev (i tabellen kallat följebrev) till berörda mottagare 
när han skickar ut sin färdiga uppdatering.  

Texterna inom GSM-projektet är till en början begränsade till de kom-
mentarer som ingår i programmeringen; manualen är det första han skriver 
som riktar sig utanför Verkstadskoncernen. Ändå tycker Rikard alltså inte att 
han skriver någon text att tala om, vilket kan säga något om hur han be-
traktar skrivande generellt (se även kap. 7). 

5.1.1.1 Uppdateringen 
Uppdateringarna är som sagt den vanligaste texten för Rikard. Den skriver 
han inom verksamheten uppdatering, på uppdrag av någon utanför projekt-
gruppen. Textens mottagare är dels Rikard själv, dels uppdateringens beställ-
are, exempelvis andra projektgrupper inom avdelningen eller andra delar av 
Verkstadskoncernen. De som läser är alltså de personer som har behov av att 
känna till vilka förändringar Rikard gjort med programmen de arbetar med.  

                          
99 Rikard läser exempelvis andra uppdateringar och handböcker för att lösa problem när han 
ska skriva liknande texter.  
100 Det är möjligt att de andra två informanterna också har denna typ av text som ingående 
del i verksamheterna, men det är inga texter de själva nämner, ej heller några jag observerar. 
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Uppdateringstexten är i A4-format och längden varierar mellan 2 och 7 
sidor. Texten har ett sidhuvud med företagets logotyp, en sändlista (cirka 25 
namn) och ett antal lättöverskådliga rubriker, exempelvis ”Beskrivning”, 
”Funktioner”, ”Felsökning”. Texten består vanligen av en allmän beskriv-
ning av programmet, och sedan följer en orientering av programmets funk-
tion och de justeringar som gjorts. Därefter följer en instruerande felsök-
ningsguide och avslutningsvis en uppmaning till läsaren att höra av sig. Flera 
delar av upppdateringen är utformad som listor, som utnyttjas på många sätt 
(se vidare 5.2.1). Alla de uppdateringar som ingår i studien har innehållit 
schematiska bilder blandat med löpande text och listor (exempelvis punkt-
uppställningar), men bilderna finns enligt Rikard inte i alla uppdateringar.  

Koncernen har inte några standardiserade malltexter förutom vad gäller 
just sidhuvudet. Texten Uppdatering har samma sidhuvud som rapporter av 
olika slag, innehållande logotyp och rubriker av typen ”Dokumentnamn”, 
”Infoklass”, ”Godkänt av”, ”Lagringsdata”, ”Utfärdare” (avsändarens namn 
och tjänsteställebeteckning) och ”Fördelning” (vilket innebär textens mot-
tagare).  

I (2) ges ett utdrag ur en uppdatering som Rikard skriver relativt tidigt 
under sitt första år som utvecklingsingenjör på Verkstadskoncernen.101  

(2) Uppdatering, Verkstadskoncernen 

BESKRIVNING 

XX är ett verktyg för att kommunicera med R-enheterna. Kommunikationen 
sker via OO och en Coordinator. Koppling till VCI kan även göras via 
modem.  

Ett antal nya versioner av XX planeras under året.  

XX får endast användas av personal som arbetar på koncernens utvecklings-
avdelningar i [3 orter].  

Här använder Rikard rubriken ”Beskrivning”, som orienterar läsaren om vad 
som följer. Texten beskriver en nyhet i programmet, vilket visar sig i text 
formulerad i påståenden. Den argumenterar t.ex. inte för att denna version av 
programmet skulle vara bättre än den förra, utan den beskriver bara, fritt från 
exempelvis värdeord eller andra ställningstaganden. Den avslutande mening-
en har dock en annan funktion: här signaleras en reservation som kan tolkas 
som en uppmaning, (eller kanske snarare ett förbud) – inte alla anställda får 
använda verktyget XX utan enbart en viss grupp. I (3) visas hur texten kan se 
ut under rubriken ”Funktioner”.  

(3) Uppdatering, Verkstadskoncernen 
Funktioner 
Funktioner som stöds av xx för samtliga qq:er är: 

                          
101 Förkortningar och företagsspecifika ord är ersatta med nonsensord på grund av sekretess. 
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Identifiering av systemets nn:er antingen genom fysisk eller funktionell  
     namngivning. 
Läsa ut nn:ernas identitet, version med mera 
Läsa och radera felkoder antingen varje styrenhet för sig eller alla på en gång. 
Läsa programmet utan ändring.  

Även texten i (3) har som syfte att beskriva något, i det här fallet i form av 
en lista. Hur versionerna ändras syns på den skuggade markeringen (den sis-
ta meningen i exemplet). 

Uppdateringen kan sägas vara en genretext: det är en namngiven, åter-
kommande text som följer ett visst mönster, och är förankrad i verksamhet-
en; deltagarna vet hur den ska användas. Även om inte hela texten följer 
någon mall, finns grafiska och språkliga återkommande mönster som för-
knippas med texten. Den är dessutom en vanlig text inom Verkstadskoncern-
en som helhet. Uppdateringar cirkulerar på avdelningen och inom koncern-
en, enligt olika sändlistor, och används av dem som behöver.  

Den skribentroll som är kopplad till Uppdateringen är expertens: Rikard 
kontaktas för att uppdatera ett program, och gör det i egenskap av expert. 
Den som sedan använder hans text utgår förmodligen från att den är sann 
och korrekt, vilket kan förklaras av minst två saker: Dels är Rikard expert, i 
egenskap av civilingenjör, och kan det han gör, dels fungerar texten som den 
ska. Uppdateringens läsare behöver heller inte nödvändigtvis vara program-
meringskunnig, så texten måste vara av ett annat slag än något som fungerar 
programmerare emellan; programmeringsrelaterade resonemang skulle för-
modligen inte betjäna läsaren alls.  

Rikard skriver även i rollen som förmedlare av information, vilket kan 
förklaras med att texten är en revidering av ett tidigare dokument som han 
själv eller någon annan skrivit tidigare. Det finns därigenom ett textmönster i 
form av den tidigare versionen av dokumentet. Mallen omformas dock vart-
efter Rikard får erfarenhet av verksamheten: han lägger till en personlig häls-
ningsfras på slutet och kan på så sätt sägas ge texten ytterligare en funktion, 
nämligen att inbjuda läsaren till vidare kontakt: 

(4) Uppdatering, Verkstadskoncernen 

För att få en installation ring Rikard Persson på 0000 eller skicka ett email till 
cdrs. Hör även av er ifall ni har önskemål om ytterligare funktioner som är 
specifika för er SDF och om ni hittar några fel.  

Texten i (4) är en uppmaning, men syftet är inte att läsaren ska kunna utföra 
något speciellt handgrepp eller kunna använda programmet på något särskilt 
sätt. Uppmaningen har snarare en social funktion, där Rikard bjuder in till 
deltagande i en arbetsprocess, vilket möjligen förstärker rollen som expert. 
Den fungerar samtidigt som ett sätt att placera både texten och verksamheten 
i ett kontinuum. En möjlig användare är dessutom den som läser just den här 
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versionen som första text, och alltså får informationen för första gången. Ur 
det perspektivet är det överordnade syftet att inte bara informera om vad som 
är nytt sedan sist, utan att ge en viss grundläggande kunskap om program-
met, dvs. en mer fyllig information än bara ”Vad är nytt?”. 

Uppdateringen har syftet att beskriva eller informera om genomförda änd-
ringar, men även att instruera vid felsökning. I (5) visas hur felsökningen 
kan se ut. 

(5) Uppdatering, Verkstadskoncernen 

FRÅGETECKEN & Kända problem 

1. Vissa styrenheter har börjat skicka negativ respons med felkoden 00 eller 
70. Detta är okej enligt XXV-2121, men stöds ännu ej av de moduler som 
BBev använder. 

2. Instabilitet vid GSM-uppkoppling, (troligen väsentligt förbättrad nu). När 
FVFG används för att ringa upp fordon via GSM har FVFG problem med 
stabiliteten. Detta sker oftast då fordonet står i radioskugga och en bra kom-
munikationslänk är svår att uppnå. Läs i dokument AS1234 för att få mer 
information om hur detta problem ska lösas.  

Rubriken till avsnittet är ”FRÅGETECKEN & Kända problem” och avsnittet 
är utformat som en numrerad felsökningslista. Felsökningslistan är formuler-
ad som allmän information kring olika fenomen. Undantaget är den grafiska 
markeringen fetstil som signalerar en specifik instruktion till läsaren i form 
av en anvisning var man kan leta för att hitta mer information. 

5.1.1.2 Andra texter inom Rikards verksamheter 
Kommentarer skrivs i samband med programmeringen (vilket ingår både i 
uppdatering av program och i GSM-projektet) direkt i dataprogrammet. Man 
kan betrakta kommentarernas funktion som dokumenterande och problem-
lösande, i syfte att lösa specifika programmeringsproblem eller för att kunna 
härleda tankegångar. Kommentarerna skrivs i samband med all programmer-
ing. Omfånget är olika för olika individer; ett vanligt förfarande är att datera, 
skriva sitt namn och sedan ge en kort kommentar, inom några konventionali-
serade tecken (procenttecken, semikolon eller annat). Om det kan kallas en 
genretext är osäkert – Rikard (såväl som andra ingenjörer i studien) kallar 
det helt enkelt för kommentarer, men det är en benämning som skulle kunna 
betyda många olika saker, inte just ”kommentarer till programkod skriven 
direkt på datorskärmen”.102 Kommentarerna har dock en given plats och 
användning i programmerandet, och deltagarna vet hur de ska hantera dem. 
Skribentrollen som är kopplad till kommentarerna är expertens, och Rikard 
ser kommentarskrivande som en naturlig arbetsgång vid programmering.103  
                          
102 Det går också att diskutera om kommentarerna över huvud taget kan kallas för text. Even-
tuellt handlar det snarare om en sorts textelement eller -fragment ingående i programmering. 
103 Jfr även kap. 6 om hur programmering lärs ut på Tekniska Institutet.  
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På whiteboardtavlan i arbetsrummet skrivs olika typer av texter. Kom-
ihåg-listan är en text som återkommer kontinuerligt inom GSM-projektet, 
med funktionen att planera arbetet inom gruppen. Kom-ihåg-listan är en text 
Rikard aldrig skriver själv, men i allra högsta grad något som är nödvändig 
för att kunna delta i GSM-projektet. Som del i att utveckla program används 
whiteboarden dessutom till programmeringsrelaterade anteckningar, inne-
hållande exempelvis träddiagram eller algoritmer som projektgruppen an-
vänder i diskussioner och för att lösa programmeringsproblem. Det som står 
på tavlan kan bli kvar i flera dagar men ändras också ofta.  

Vad gäller genrestatus är det osäkert om de programmeringsrelaterade an-
teckningarna på whiteboardtavlan kan kallas för en genre, såsom begreppet 
används i undersökningen; de är exempelvis inte namngivna.104 Deltagarna 
vet dock hur de ska användas och anteckningarna är återkommande med en 
tydlig funktion i verksamheten. Kom-ihåglistorna kan däremot betraktas som 
genretexter. Rikard bidrar ibland med exempel på tavlan, i rollen som expert 
till expert, men till största delen är det för Rikards del frågan om en läsarroll 
förknippad med listorna, för att kunna delta i diskussionen eller för att kunna 
planera sitt vidare arbete. Läsarrollen är här specifik: Rikard läser i egenskap 
av medlem i projektgruppen – whiteboarden är hemlig för utomstående. Han 
ser arbetet kring whiteboarden som ett naturligt sätt att arbeta som ingenjör 
(Rikard intervju 3; se vidare kap. 7 och Mellström 1996).  

Manualen skrivs inom GSM-projektet, och texten är avsedd för ett antal 
konsulter som ska infoga systemet i en annan del av fordonet man utvecklar. 
Texten är cirka 25 sidor lång, alltså avsevärt längre än exempelvis uppdater-
ingarna med sina 2–7 sidor. Även denna text kan betraktas som en genretext: 
manualen är en i allra högst grad namngiven, institutionaliserad text, och att 
en teknisk produkt har en vidhängande manual ses nog som en regel snarare 
än som ett undantag, inte bara inom Verkstadskoncernen. Rikard har skrib-
entrollen expert: det är han som har programmerat och utformat den aktuella 
modulen, och nu skriver han instruktionen till den.  

Säkerhetsföreskrifterna skrivs av Rikard för avdelningen på uppdrag av 
avdelningschefen. Uppdraget växer dock i omfång, och vid intervju 4 har 
texten bytt benämning till Mjukvaruhandboken. Detta är det enda fall där 
någon av Rikards verksamheter huvudsakligen är orienterat kring en text.105 
Handboken har som syfte att fungera dels som referensmaterial för anställda, 
dels som instruktionsinriktad handbok för nyanställda.106  

Texten kan sägas vara en genretext; Rikard säger t.ex. att han känner igen 
texten från tidigare sammanhang och texten har ett namn (även om detta 
                          
104 Benämningen programmeringsrelaterade anteckningar är min, efter hur Rikard beskriver 
dem. 
105 Manualen är snarare resultatet av ett programmeringsprojekt eller del i ett programmer-
ingsprojekt. Handboken däremot är inte någon text som är del i i exempelvis en program-
meringsuppgift, utan målet med aktiviteten är just att skriva en text (jfr kap. 4). 
106 Om den argumenterande funktionen hos en instruktion eller handbok, se 5.2.2. 
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ändras över tiden). Det finns uppenbarligen liknande texter inom koncernen, 
även om Rikard inte använder dessa som mall för den aktuella texten (se 
kap. 4 för en diskussion om detta). Rikard har skribentrollen expert, men 
även som förmedlare av information, på uppdrag av en överordnad.  

5.1.1.3 Andra texter inom utvecklingsavdelningen och på 
Verkstadskoncernen 
Som en jämförelse med Rikards texter kan nämnas ett urval från projekt-
ledarens texter: instruktionen och reserapporten. Texterna är på engelska 
eller svenska eller både och. Båda har företagets sidhuvud, i övrigt följer de 
inte någon grafisk mall. Projektledaren uppger själv att han skriver om inte 
okonventionellt så ”som han vill”, dvs. utan ambition att ”uttrycka sig som 
företaget” (intervju projektledare Verkstadskoncernen).  

Instruktionen är av mer allmänt slag än uppdateringen vad gäller mot-
tagare. Den har inte någon sändlista utan vänder sig till en mer allmän läsar-
grupp på utvecklingsavdelningen. Instruktionstexten kan sägas ha en relativt 
standardiserad utformning: titelsida, innehållsförteckning, ett inledande kap-
itel som beskriver syftet med instruktionen, själva instruktionen och en av-
slutande exemplifiering plus ordlista. Instruktionen har dessutom en sam-
manfattning på engelska, placerad längst bak i den tjugotresidiga texten. I 
exemplet nedan, som är hämtat från avsnitt 4 i instruktionen, instrueras läs-
aren i hur man ska anpassa datorstödet på verkstaden. 

(6) Del av instruktion, Verkstadskoncernen 

4.6.2 Kundanpassning på verkstaden 

Ändring av en funktion/parameter med ASD1 (t.ex. [stödaxellyfthöjd]) 

Funktionsparametrarna läses upp (återskapas) ur aktuell ASD.  

ASD1 kör en användardialog där någon/några funktionsparametrar ändras. 
(Vilka funktionsparametrar som kunden skall få påverka samt värdeområden, 
restriktioner etc. beskrivs i ASD:ns DFG/QW parameterspecifikation).  

Individprogrammeringen (parametersättningen) av ASD:n görs av ASD1 uti-
från funktionsparametrarna.  

FGHJ dataarea uppdateras med de ändrade funktionsparametrarna och lagras 
i koordinatorn och ICL.  

4.6.3 Reservdelsprogrammering på verkstad 

Funktionsparametrarna för aktuell ASD läses upp ur QWER.  

Individprogrammeringen (parametersättningen) av ASD:n görs av SDF1 
utifrån funktionsparametrarna.  

Instruktionen i (6) har samma funktion som avsnittet ”Frågetecken & kända 
problem” i (5), Rikards uppdatering, dvs. orientera läsaren om vilka problem 
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som kan uppstå, och i vissa fall instruera om hur man kan lösa dessa 
problem. Texten är inte formulerad så att det är självklart vem som ska göra 
vad, eller om det är så att systemet gör vissa saker automatiskt. 

Rapporten rör ett verkstadsbesök i ett annat land. Den är tre sidor lång 
och skriven på svenska. Sidhuvudet har information om skribent och datum 
etc. men inte någon adressat. Rapporten har inte konventionella rapportrub-
riker utan snarare situationsknutna, exempelvis: ”Varmt mottagande”, 
”Verkstadens datorer och programvaror”och ”Önskelista” (vilket är textens 
avslutande stycke). Avsnittet ”Duktig verkstad” inleds på följande sätt: 

(7) Reserapport, Verkstadskoncernen 

Duktig verkstad 

Verkstaden i [namn på land] är mycket kompetent och de hade nyligen vunnit 
”Nationella mästerskapen för verkstäder” där priset var en utlandsresa för 20 
personer. Den elektriker som jag fick jobba med, N.N., var mycket erfaren, 
analytisk och hade god hand med kunderna. Förutom att serva fordon så syss-
lar verkstaden även med motorrenovering.  

Syftet med rapporten är att redovisa på hur den egna produkten fungerar och 
används ute på en vanlig verkstad, och i ett förmodat nästa steg fungera som 
underlag för att förbättra produktionen. Reserapporten inleds med allmänna 
ord om besöket men har ingen motsvarande (avrundande) avslutning. För-
kortningar används såväl i löpande text som i listorna, men inga formler eller 
beräkningar finns med. Texten i (7) är ett avsnitt som beskriver och bedömer 
verkstaden och dessutom placerar skribenten i sammanhanget. Reserapp-
orten i (8) beskriver en ombyggnad i verkstaden.  

(8) Reserapport, Verkstadskoncernen 

Ombyggnader 

B berättade om ett par ombyggnader man gjort. Ombyggnad av helluftfjädrat 
samt ombyggnad av treaxligt fordon till tvåaxligt annat fordon med kortare 
axelavstånd.  

Ombyggnadsprocess: Bossen frågar mekaniker och elektriker vad som be-
höver göras, sen gör man det!  

Exemplet ovan visar upp ett berättande inslag, vilket är ovanligt i texterna 
från Verkstadskoncernen. Jag uppfattar det som att det används med vad 
som verkar vara en medvetenhet om att man inte måste använda en formell 
eller opersonlig stil i rapporten. Verkstadschefen kallas i texten för bossen 
och temporala adverb i vardaglig stil (sen) markerar tillsammans med det 
avslutande utropstecknet en ledig, närmast talspråklig stil. Detta är något 
som stämmer väl överens med skribentens syn på normer och regler inom 
praktikgemenskapen (intervju projektledare Verkstadskoncernen).  
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Ett berättande inslag finns även i (9), denna gång med funktionen att åter-
berätta en episod från verkstadsbesöket, för att informera hemmaavdelningen 
om vad man måste ta hänsyn till i den egna utvecklingen.  

(9) Reserapport, Verkstadskoncernen 

En tankbilschaufför kom in och klagade på cruise-control funktionen som 
pendlade upp och ner några km/h. Efter en åktur ställde B diagnosen att 
cruise-control regleringen och tankens trögflytande vätska kom i självsväng-
ning och mot detta kunde han inget göra.  

Vidarebefordras till ASDF. 

5.1.2 Texter inom Forskningsföretaget 
Här följer en presentation av de texter Mattias skriver och de texter han be-
höver läsa på Forskningsföretaget (tabell 8), sorterade efter hur Mattias kate-
goriserar sina arbetsuppgifter (jfr Figur 8–10 i kapitel 4). Texterna Forsk-
ningsrapporten och Arbetsanteckningarna beskrivs i separata avsnitt (5.1.2.1 
och 5.1.2.2), eftersom de är Mattias’ mest centrala texter. 

I sitt arbete med de två forskningsprojekten skriver Mattias bland annat 
rapporter, arbetsanteckningar och projektbeskrivningar. Texterna är i flera 
fall mångfunktionella: rapporten har t.ex. dels som syfte att presentera result-
at för det uppdragsgivande företaget, dels att diskutera forskning och posi-
tionera författaren som forskare inom den vetenskapliga gemenskapen. Mat-
tias använder texter även för att lösa specifika problem, både när det gäller 
att komma vidare i programmeringen och att diskutera resultaten av exem-
pelvis testkörningar eller experiment. En del texter fungerar också som hjälp 
att planera det egna arbetet. Han läser alltså texter för att lösa problem och 
komma vidare i sitt arbete men använder också det egna skrivandet i samma 
syfte. 

Värt att notera är vidare att Mattias’ båda bildkomprimeringsprojekt inne-
fattar näst intill identiskt skrivande och läsande. Den enda skillnaden är det 
rapportläsande och skrivande av redigeringsförslag som ingår i det ena proj-
ektet. Eventuellt kan detta till viss del förklara likheterna i verksamhets-
modellerna för dessa två projekt (se kap. 4, Figur 8 och 9) och det faktum att 
Mattias själv inte ser några signifikanta skillnader mellan de två projekten.  

Mattias är också den informant som ägnar sig mest åt läsning som del i 
verksamheterna: han läser andras forskningsartiklar och -rapporter kontinu-
erligt för att orientera sig inom området och för att lösa specifika problem.  
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Tabell 8. Texter inom Mattias’ verksamheter på Forskningsföretaget och dessas 
funktioner 

Verksamhet Text Funktion/-er 
Bildkompri-
mering I 

Projektplan 
(enbart läsande) 

Planera + argumentera 

 Kallelse till projektmöte (enbart 
läsande) 

Planera + instruera 

 Mötesanteckning (personlig) Planera + lösa problem 
 Kommentar till kod Lösa problem + dokumentera 
 Forskningsartikel  

(enbart läsande) 
Lösa problem + lära sig 

 Forskningsrapport  
(enbart läsande) 

Lösa problem + lära sig 

 Arbetsanteckning (personlig Lösa problem + dokumentera  
+ argumentera 

 Stomme till projektbeskr. 
(personlig) 

Lösa problem + dokumentera 

 Forskningsrapport Dokumentera + argumentera 
 + positionera 

 Redigeringsförslag Argumentera + positionera sig  
+ lösa problem 

 Arbetsrapportering Dokumentera 
 Facklitteratur  

(enbart läsande) 
Lösa problem + lära sig 

 Kurslitteratur från TI Lösa problem + lära sig 
Bildkompri-
mering II 

Projektplan  
(enbart läsande) 

Planera + argumentera 

 Kallelse till projektmöte (enbart 
läsande)  

Planera + instruera 

 Mötesanteckning (personlig) Planera + lösa problem 
 Kommentar till kod Lösa problem + dokumentera 
 Forskningsartikel  

(enbart läsande)  
Lösa problem + lära sig 

 Arbetsanteckning (personlig)  Lösa problem + dokumentera 
+ argumentera 

 Stomme till projektbeskr. 
(personlig) 

Lösa problem + dokumentera 

 Forskningsrapport Dokumentera + argumentera  
+ positionera sig 

 Arbetsrapportering Dokumentera + argumentera 
 Facklitteratur (enbart läsande) Lösa problem + lära sig 
 Kurslitteratur TI  

(enbart läsande) 
Lösa problem + lära sig 
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5.1.2.1 Forskningsrapporten 
Ett generellt syfte med företagets forskningsrapporter kan alltså sägas vara 
att redovisa och diskutera vad man gjort inom ett projekt, med fokus på 
resultatet.107 Forskningsrapporterna har en konventionell utformning i A4-
format med en standardiserad framsida, där företagets namn och logotyp, 
författarens namn och rapportens titel finns med. I övrigt behöver rapporter-
na inte se likadana ut; man har på t.ex. inga rapportmallar.108 Alla rapporter 
genomgår såväl innehållslig som språklig granskning, av den aktuella proj-
ektledaren eller av någon annan överordnad. Mattias projektledare komment-
erar att det är viktigt att rapporterna har en viss kvalitet när de lämnar före-
taget, att de ska vara välskrivna och begripliga.  

Just den rapport Mattias arbetar med inom Bildkomprimeringsprojekt 1 
blir i slutversionen 22 sidor lång, där formler och figurer upptar sammanlagt 
sju sidor. Rapporten handlar om bildbearbetning, närmare bestämt en utvärd-
ering av ett par speciella testmetoder för att komprimera bilder, och skrivs på 
engelska. Utkastet i olika versioner är dock delvis skrivet på svenska. Matti-
as skriver alltså på svenska i sina egna anteckningar och i utkast, och övergår 
successivt till engelska vartefter rapporten närmar sig en färdig version. 109  

Naturligt nog handlar texten mycket om att jämföra, värdera och testa 
metoder och algoritmer. Rapporten inleds med en abstract, en s.k. executive 
summary och en innehållsförteckning.110 Brödtexten är sedan indelad i ett in-
troduktionskapitel, beskrivning av ett antal modeller, ett diskussionsavsnitt 
samt en referenslista. I rapportens kapitel 2, ”The spatio-temporal model”, 
presenteras en etablerad modell, vilken sedan utvecklas vidare. Texten i (10) 
återger inledningen till detta kapitel. 

(10) ”Bakgrund”, forskningsrapport, Forskningsföretaget 

Peter J Barten has formulated a comprehensive model for the spatio-temporal 
contrast sensitivity of the human visual system for sinusodial luminance 
patterns, based on the assumption that this sensitivity is determined by noice 
of different kinds. The presentation here is based on the description found in 

                          
107 Fokus ligger alltså inte på arbetsprocessen, vilken upptar en större del i den text som 
kanske ligger närmast bland de texter som informanterna har erfarenhet av från Tekniska 
Institutet, nämligen examensrapporten. 
108 I samband med arbete med ISO-standardisering pågår arbete med mallar. Den aktuella 
ISO-standarden säger bland annat att varje rapport ska ha genomgått minst en revidering/ 
granskning innan den levereras. Mallar finns redan för andra slags texter på företaget, ex-
empelvis arbetsrapporteringen. 
109 Det att texten delvis skrivs på olika språk kan resultera i formuleringar i stil med: ”The 
search situation was ideal in the sense that the sorry svenska än så länge” (rapportutkast 
Forskningsföretaget). 
110 Executive summary är en lite längre abstract som försöker ge en bättre helhetsbild. Det 
skulle kunna översättas med en beskrivande benämning som ”kortare sammanfattning”, 
”kortsammanfattning” eller ”längre abstract”. 
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Barten (1999). His CSF S(u,w) for the spatial frequence u and the temporal 
frequence w at binocular vision for sinusoidal luminance patterns, with […] 

Exemplet är hämtat från rapportens bakgrundskapitel, vilket har som syfte 
att sätta in undersökningen i ett forskningssammanhang, och texten refererar 
mycket riktigt till tidigare forskning eller teori. I rapporten används även 
matematiskt språk i form av formler och algoritmer: 

(11) Forskningsrapport, Forskningsföretaget 

If not measured, the pupil diameter in mm can be approximated by the 
formula  

d=5 – 3 tanh(0.4log L) 

where L is the average luminance in cd/m2 (Barten 1999, pp 30). The 
constant k in Eq. (1) is the signal to noise ration needed for signal detection, 
and is defined by […]  

I (11) används således inte verbalspråk i första hand utan ett matematiskt 
språk i form av en formel, som kommenteras och förklaras i texten som följ-
er. Kärninnehållet kan alltså sägas ligga i själva formeln, men det mate-
matiska språket förklaras med hjälp av verbalspråk i löpande text. 

Textavsnitten Abstract och Executive summary är obligatoriska inslag i 
Forskningsföretagets rapporter och även något som man tränas att skriva 
under utbildningen, vilket gör dem intressanta att undersöka.111 I (12) visas 
en abstract. 

(12) Abstract, forskningsrapport, Forskningsföretaget 

Two computer models that simulate parts of the visual system and are in-
tended to predict how different two image sequences would look to a human 
observer evaluated against data from an experiment initiated by the Video 
Experts Group (VQEG). One of the models included colour processing, the 
other did not. The accuracy of the model predictions have been compared to 
the performance of the non-perceptual measure of peak signal to noise ratio. 

No clear indications of beneficial effects of modelling the visual system with 
the chosen approaches could be found. Also, no clear advantages of using 
colour information as opposed to only luminance information were found. 
However, the predictions of the models were found to be of a comparable 
accuracy to the vision models originally evaluated in the VQEG experiment.  

De två styckena utgör hela abstracttexten. Abstracten har enligt såväl Mattias 
som hans handledare som syfte att sammanfatta det huvudsakliga innehållet i 

                          
111 Teknologerna skriver inte just forskningsrapporter, men i exempelvis examensrapporten 
och i andra typer av större dokumentation ingår ibland både Abstract och Executive Sum-
mary, ibland enbart Abstract.  
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rapporten, och vänder sig i första hand till den som står i begrepp att verk-
ligen läsa hela den kommande texten (vilket kan jämföras med Executive 
Summary, som alltså ger läsaren en fylligare sammanfattning av rapporten). 
I texten återberättas gjorda experiment och två metoder jämförs.  

Rapporten kan betraktas som en etablerad genretext, inte bara inom 
Forskningsföretaget utan i arbetslivet generellt och även inom utbildning på 
olika nivåer. Mattias skriver i rollen som expert: dels ska han leverera vad 
företaget vill ha, dels kommunicerar han med andra forskare.  

Vad som kan vara problematiskt för Mattias är att genren rapport inte är 
densamma i olika sammanhang. Mattias har med sig en mall för hur rapp-
orter ska se ut och hur man ska arbeta med dem, men det stämmer inte helt 
med hur forskningsföretaget brukar göra (se även kap. 4).  

5.1.2.2 Arbetsanteckningarna 
Av mer individuell karaktär är Mattias’ arbetsanteckningar, en typ av min-
nesanteckningar eller dagbok han för löpande, vid sidan av programmering 
och testkörning. Mattias känner inte till om någon annan inom praktikge-
menskapen arbetar på liknande sätt. Det är heller ingen mer han själv som 
läser arbetsanteckningarna. Anteckningarna kan se ut som i (13). 

(13) Arbetsanteckningar, Forskningsföretaget 

[datering] Jag samarbeta sedan några dagar med Arvid för att genomtränga 
G:s kod. Ett problem är att den är svår att exta modul för modul, vi har inga 
beskrvnadel resultat från G:s körningar. Delresultaten verkar inte heller vara 
direkt jämförbara med de subjektiva data sm finns i exp1.mat. Vad vi gjort är 
att göra impairment skörbar så att den ritar u relevanta bilder.  

Funktionen hos anteckningarna i är i första hand problemlösning. Anteck-
ningarna skrivs på svenska, för hand eller i datorn. Det finns inslag av bilder 
och tabeller och även utdrag ur koden inklusive kommentarer, ibland längre 
avsnitt som är mer sakinriktade: 

(14) Arbetsanteckningar, Forskningsföretaget 

[datering] Arbetar nu med att markera ut var ringning upptäckts, och det 
verkar lovande! Kör nu på en hel bild för första gången (girls), det blir 
spännande.  

[…] 

Jag testar nu att öka Wsize_ring från 3 till 5. Skillnaden blev ytterst marginell 
för Q=20. Jag testar att ändra diff_thresh. Med diffthresh = 35 blir det ingen 
uppenbar förbättring, men några fler punkter: 

[bild med testresultaten] 

Texten i (14) återger ett händelseförlopp för att beskriva vad som hänt eller 
hur man gjort (dock ej alltid i preteritum utan lika gärna i presens). Detta till-
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sammans med dateringen ger som sagt texten karaktären av en loggbok. Per-
spektivet i texten är ”jag” och inte ”den” (=arbetsuppgiften) och varje an-
teckning dateras. Detta tillsammans med ofullständiga formuleringar (utifrån 
sett) förstärker dessutom intrycket av personliga anteckningar. 

Är arbetsanteckningarna en genre? Mattias säger att han själv har lagt upp 
sitt sätt att arbeta, och han får en del frågande kommentarer från exempelvis 
sin handledare om hur han gör. Mattias har inte något bra namn på texterna 
och det är uppenbarligen inte något som återkommer och känns igen inom 
praktikgemenskapen, även om de är återkommande just för Mattias. Texter-
na verkar alltså inte vara institutionaliserade. Jag betraktar därför inte arbets-
anteckningarna som en genre.  

Mattias är på samma gång skribent som mottagare av texten. I våra in-
ledande intervjuer säger han att han ”bara skriver” dessa anteckningar, men 
vartefter han arbetar sig närmare en rapport verkar han uppfatta anteckning-
arna som en del i rapporten. Vilken roll Mattias har som skribent är svårt att 
bestämma: han skriver för sig själv, med egna förkortningar och annat som 
ibland gör det problematiskt för en utomstående att förstå. 

5.1.2.3  På väg mot rapport. Arbetsanteckningar eller utkast? 
Arbetsanteckningarna kallas i 5.1.2.2 för ickegenretext. Texterna ändrar 
dock karaktär vartefter Mattias utvecklar sin arbetsmetod. De allra första ar-
betsanteckningarna Mattias skriver i sina projektarbeten kallar han alltså för 
anteckningar, men senare i studien övergår han till att kalla det för ”an-
teckningar och utkast till nån sorts rapport”.112 Därigenom kan man betrakta 
de olika texterna som del i textkedjan anteckningar–utkast–rapport. Texten i 
(15) är hämtat från vad Mattias själv benämner arbetsanteckningar.  

(15) Arbetsanteckning, Forskningsföretaget 

Dessa parametrar sätts i block.m:  

%Vb=0.5; 

Vb=2; %Mattias 2001-10-22: the original value is Vb=0.5, but not until Vb is 
above two a %significance amount of false blocking is found, whereas much 
more real blocking is %discovered at these parameter values  

Vm=1; 

Kad=4;% four adjacent pixels 

Nb=size(fseq,4); 

N=size(fseq,1); 

                          
112 Detta bekräftar Mattias också i sin egen rapportberättelse som han skriver i mars 2002 
(jfr. 3.3). 
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M=size(fseq,2);  

Vd=0,5; 

Alpha=0.1;%proportion of amplitude horizontal/vertical or vert./hor% 

Jag har som synes ändrat Vb, det som dock händer är att blocklinjeuppskatt-
ningarna blir bredare i varierande grad vid högre Vb, bör undersökas senare. 

Texten är i första hand beskrivande, delvis med ett jag-perspektiv. Mest 
framträdande i exemplet är dock programmeringsutdragen, med vidhäng-
ande kommentarer. 

Texten i (16) kallar Mattias däremot inte för arbetsanteckningar utan ”ut-
kast till rapport”. En skillnad är förekomsten av programmeringsutdrag, som 
alltså finns i anteckningarna men inte i utkasten.  

(16) Mattias’ utkast till rapport, Forskningsföretaget 

De ringningspunkter som identifierats av algoritmen i bilden girls okompri-
merad och komprimerad med JPEG med Q-värde 20, dvs. väldigt hårt kom-
primerad, visas i figurerna ][ och [] Som synes upptäcker algoritmen en hel 
del ringning även i den helt okomprimerade bilden, nästan lika mycket som i 
den kraftigt komprimerade bilden. Dessutom missar den en hel uppenbar 
ringning, som runt näsan. 

Att ringningsmåttet ändå gav en någorlunda god passning till experimentella 
data, se figur [], beror troligen på att antalet oskärpepunkter upptäckta av 
oskärpemåttet användes för att bilda måttet på ringning. Det är synd att ring-
ningsmåttet inte fungerar bättre än det gör, eftersom ringning är ett utmärkt 
exempel på något som inte finns i bilder med god bildkvalitet men som ofta 
introduceras på bildkvaliteten försämras. Inga försök har gjorts att försöka 
förbättra detta mått, men Caumel (2000) provade även andra mått för att mäta 
ringning innan han valde just detta.  

Att mäta ringning är uppenbarligen ett svårt problem, och man kan fråga sig 
om det inte skulle krävas en algoritm som krävde att en kant är sammanhäng-
ande för att kunna räknas som ringningskant och inte bara finns i enstaka 
punkter. Detta eftersom det är just sammanhängande linjer som uppfattas 
som ringning.  

Rent grafiskt är texten mer utformad som ett utkast till exempelvis en rapp-
ort. I exemplets inledning finns dessutom hävdanden och förklaringar, vilket 
inte fanns i motsvarande arbetsanteckning.  

Ytterligare en skillnad mellan arbetsanteckningar och utkast är att per-
spektivet ändrats. ”Jag” och ”vi” är övergivet, och teman och subjekt är snar-
are sak- än personinriktade.  

Slutligen visar (17) prov på att utkastet ändå liknar anteckningarna, såtill-
vida att det finns en tydlig hänvisning till programmeringen och kommen-
tarerna. 
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(17) Utkast till forskningsrapport, Forskningsföretaget 

Tillsvidare låter jag ursprungsuttrycket utbytas mot: 

For k=1:9 

B1(k)=fi(k);%Mattias 2001-10-29: I have no indication of why this should be 
here.  

R(k)=fi(k)*r(k);%^p;%same as above. However, in some cases the results 
seem to improve. 

End 

OSKÄRPA: 

Tar man bort fi i uttrycket för oskärpan ovan ’b1(k)’ tycks resultatet bli 
betydligt sämre: För boat: 

Programmeringskommentaren är kvar, likaså jag-perspektivet; perspektivet 
är alltså inte det avgörande för Mattias när han särskiljer anteckning från ut-
kast. Snarare är det så att Mattias namnger texterna själv men gör inte alltid 
skillnad i hur han utformar dem.  

Totalt sett kan ändå sägas att utkastet är mer skriftspråkligt konventionellt 
och inslagen av formler och programmeringsexempel har minskat. Datering-
en, som finns i arbetsanteckningarna (inte bara i programmeringsutdragen) 
är också borta i utkastversionen. 

5.1.2.4 Andra texter inom Mattias’ verksamheter 
Bildkomprimeringsprojektet innefattar andra texter än bara arbetsanteck-
ningar, utkast och färdig rapport. Texter som både läses och skrivs är bland 
annat rapporter, vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, projektplaner, 
minnes- och mötesanteckningar och bland annat en arbetsrapport, där all 
arbetstid som går åt i projekten redovisas.  

Mötesanteckningar skriver Mattias för eget bruk. Mattias får som konsult 
inte ta del av de officiella mötesanteckningarna och protokollen från projekt-
mötena, men skriver egna minnesanteckningar. Här är alltså ett exempel på 
en läsarroll som är kopplad till behörighet; Mattias får inte läsa de officiella 
protokollen. Därför skriver han egna anteckningar, för att dokumentera och 
planera sitt arbete. Det kan sägas vara en genretext i det att den är namn-
given och andra vet hur den används, men den skiljer sig dock från den 
vanliga mötesanteckningen på så sätt att den är Mattias privata text. 

Mattias fyller också i arbetsrapport, en förtryckt blankett som uppmanar 
till att ange arbetstid och specifikation av vad han gjort, som del i doku-
mentation kring projektet. Den texten skriver han för att redovisa nedlagd 
arbetstid med visst intervall – man behöver i formuläret inte motivera sin 
tidsåtgång, utan det gör man i stället på projektmötena. Detta är alltså en text 
som är beordrad uppifrån. Arbetsrapporten är en genretext, med sitt stand-
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ardiserade, förtryckta utförande och sina tydliga kommunikativa ramar. Mat-
tias skriver i rollen som förmedlare av information på uppdrag av en över-
ordnad.  

En text Mattias beskriver ingående i intervjuerna, är en han skriver utan 
att han egentligen behöver det: ett utkast till projektbeskrivning. Han ser inte 
texten som del i exempelvis en rapport, utan det verkar vara något som han 
vill använda för att dokumentera det han arbetar med eller kanske ett stöd för 
att strukturera arbetet.113 Mattias betraktar sitt utkast som en ”privat men än-
då ganska rapportstrukturerad text”. Han säger själv att han vill ha en proj-
ektbeskrivning så att misstag och återvändsgränder dokumenteras, och fler 
kan ta del av hans erfarenheter.114 

5.1.2.5 Andra texter på Forskningsföretaget 
Mycket som skrivs på företaget förbereds för publicering i vetenskapliga tid-
skrifter. Mattias tror själv att de mest intresserade läsarna är kommande proj-
ektgrupper på företaget som ska göra liknande projekt. På sätt och vis kan 
man säga att hela branschen är mottagare till dessa texter eftersom de publi-
ceras och används i forskningssammanhang inom andra praktikgemenskaper 
än just denna. Konferensbidrag, rapporter och vetenskapliga artiklar är ex-
empel på texter som skrivs på Forskningsföretaget. Andra texter på företaget 
är exempelvis projektplaner, och mer perifiera texter är interntidningar, 
mötesprotokoll etc., som man förväntas läsa även om de inte direkt rör de 
egna arbetsuppgifterna.  

5.1.3 Texter inom Konsultföretaget 
Texter Peter skriver på Konsultföretaget presenteras i Tabell 9 sorterade 
efter verksamheter beskrivna i kapitel 4 (Figur 11–13).  

Peter skriver relativt mycket som inte har med vad han anser vara hans 
huvudsakliga arbetsuppgift, programmering, att göra. Delvis är det självpå-
taget arbete, delvis är det allmänna tekniska uppdrag som ingen annan på 
företaget har kompetens att utföra. Förutom det samarbete han har med de 
två externa programmerarna, skriver han huvudsakligen enskilt. Det enda 
gemensamma skrivandet är författandet av en avtalstext som reglerar sam-
arbetet juridiskt med den inhyrda arbetskraften (se 5.1.3.3). En av funktion-
erna i Peters texter är att lösa tekniska problem, men i första hand rör det sig 
om att planera och instruera för vidare arbete.  

Textmaterialet från Konsultföretaget skiljer sig på en viktig punkt jämfört 
med de övriga två arbetsplatserna. Peter arbetar som ensam ingenjör på före- 
                          
113 Att projektarbetet kommer att inbegripa någon form av rapport är dock underförstått. 
114 Ingen har instruerat honom att jobba på detta sätt, dvs. att dokumentera och beskriva vad 
som inte fungerat och vad man inte ska göra om. Han tycker själv att det är för lite av den 
sortens skrivande. 
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Tabell 9. Texter inom Peters verksamheter på Konsultföretaget och dessas 
funktioner 

Verksamhet  Text  Funktion/-er 
Teknikbyte Brev Argumentera 
 Allmän information Argumentera +  
  Informera + lösa  
  Problem + dokumentera 
Dataplattform Specifikation Planera + instruera 
 Mötesanteckning Dokumentera + planera 
 Termförfrågan (e-brev) Lösa problem 
 Menyrader (översättning) Argumentera + lösa problem 
 Kommentar till kod Dokumentera + lösa problem  
 Avtalstext Dokumentera + informera 
 Schematiska bilder på systemet Informera + planera 
Teknikservice Kom-ihåglista (personlig) Planera + dokumentera 
 Lathund för installation Dokumentera + instruera 

taget, och de texter han skriver är han ensam om (med undantag för det sam-
arbete han har med de externa programmerarna).  

5.1.3.1 Design- och funktionspecifikationerna 
Det stora arbetet på Konsultföretaget är koncentrerat kring utvecklingen av 
ett datasystem. För att planera och implementera modulerna behövs ett antal 
specifikationer, och den första i processen är en designspecifikation. Design-
specifikationen används sedan som underlag för att implementera de olika 
egenskaperna i modulen enligt en funktionsspecifikation. Designspecifika-
tionerna och funktionsspecifikationerna kan ses som ett redskap för pro-
grammerandet, eller som Peter själv uttrycker det: ”det är ungefär som en in-
köpslista, det här ska vi ha med”. (Peter intervju 2) 

Designspecifikation i olika versioner vänder sig till programmerare, dvs. 
Peter själv och de externa programmerarna samt eventuella kommande sys-
temutvecklare. Peter tänker sig själv att specifikationen ska kunna användas 
av andra programmerare än honom själv. Designspecifikationen beskriver 
hur en modul i systemet ska vara utformad: vad man vill kunna göra med 
modulen och hur de olika delarna ska hänga ihop och påverka varandra. 
Funktionen är på så sätt både att instruera och att planera vidare arbete. 
Syftet med specifikationen är dock inte att presentera själva gränssnittet eller 
utseendet på skärmen, utan att specificera vad som krävs av datasystemet.  

Funktionsspecifikationen skrivs av Peter och de andra programmerarna 
gemensamt, efter att en designspecifikation är formulerad. Funktionsspecifi-
kationen formulerar vilka funktioner en modul ska ha, och utifrån specifi-
kationen kan sedan programmeraren implementera de olika funktionerna i 
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programmet. Funktionsspecifikationens funktion är på så sätt också att in-
struera.  

Texten i (18) är en designspecifikation. Den skrivs i upp till fem version-
er, där den första version kan vara 1–2 sidor lång och slutversionen 5–6 
sidor. Detta utkast är 2 A4-sidor långt: 

(18) Utkast till designspecifikaiton, Konsultföretaget 

Competence module 

Purpose: 

Make an inventory of the competences available in an organization and to 
make a GAP-analysis to discover which competences the organization is 
missing.  

Should the competence module handle documentation of review sessions 
(Medarbetaresamtal)? 

Is the name ”Competence module” correct if it handles the results of a review 
session as well as core competence inventory? 

Should the competence module suggest actions after a GAP-analysis?  

Important entities  

The entities are shortly described here  

Competences Competence name: competence level, a graded scale 
from 1–6 with an extra value ”Required” for those 
competences that doesn´t have a natural scaling 
Persons and their competences 
Personal data taken from some administrative 
system for entered manually by the customer. 

Positions and the 
required comptence 

Name of a position and the required competence for 
that position (incl. the required level as above) for 
that position. 

Departments Name of each department, the manager of the 
department. The manager may be assumed to be 
responsible for the review session. 

Divisions Large organizations may be divided into more than 
one division, for example ”Fordon lastvagnar”. This 
could be handled as different companies and the 
concept division may be unnecessary. 

Company We need to be able to handle more than one 
company at a time in the system 

Specifikationen har A4-format och skrivs på engelska. Det första utkastet är 
skrivet rakt upp och ner i ett dokument utan logotyp eller annan företagstyp-
isk information, medan slutversionen har logotyp, datum, författare, copy-
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right etc. i sidfoten. Dock följer redan det första utkastet en mall, såtillvida 
att Peter till exempel använder specifika rubriker och anger versionsnummer.  

Hela specifikationsutkastet är skrivet i löpande text, med undantag för 
matrisen som används för att tydliggöra vilka egenskaper som är önskvärda 
(och även möjliga) hos modulen. Matrisen finns även kvar i den slutgiltiga 
versionen av specifikationen.  

Specifikationen är en känd genre och åtminstone Peter har en klar bild av 
hur den ska se ut och vad den ska användas till. Rollen han skriver i är 
expertens. 

Specifikationen är i första hand beskrivande. Det är ett ovanligt inslag att 
ge ett argument för en nämnd egenskap, men vid ett tillfälle finns det med: 

(19) Utkast till specifikation, Konsultföretaget 

Want to be able to define rules demanding that a certain course should be 
completed if a special competence is missing for a person. [Might be con-
sidered as nice to have and not required in the first release]  

Formuleringen ”Might be considered as…” fungerar i texten som argument 
för ett tidigare påstående, med andra ord lokalt i texten och inte för att driva 
en tes gällande hela texten (jfr 5.1.3.2). Argumentet är omgärdat av en hak-
parentes för att signalera att det är ett utkast eller att texten ska kompletteras 
på något sätt; detta syns också tydligt i själva språkbehandlingen – texten är 
inte alls korrekturläst, och helt i linje med det Peter säger, är denna version 
inte tänkt att läsas av någon annan än honom själv. 

Inte många av Peters texter når längre än till honom själv, till de externa 
programmerarna eller till den lilla arbetsgruppen på tre personer. Han tycker 
att han får lite förståelse för texterna; de andra ser helt enkelt inte vad som 
saknas i dem, och har enligt Peter en övertro på vad tekniken kan åstad-
komma.  

5.1.3.2 ”Teknikbyte”. Argumenterande brev till styrelsen 
Tre veckor efter att Peter börjat på företaget skriver han en fyrsidig argu-
menterande text, som han kallar för brev, som handlar om ett föreslaget byte 
av den tekniska plattform företaget använder. Peter vill övertyga styrelsen 
om att det är vettigt att byta, och han uppfattar det som att det är han ensam 
som har det tekniska kunnandet att avgöra detta. Han vill att texten ska vara 
så lättbegriplig och förklarande som möjligt och skriven på svenska. Han 
skriver texten vid sidan om de arbetsuppgifter som är hans huvudsakliga 
(dvs. inom plattformsprojektet). Texten är uppdelad i ett antal kapitel med 
numrerade rubriker och underrubriker, exempelvis ”1. Executive Summary”, 
”2.1.2 Nackdelar” etc.: 

(20) Brev, Konsultföretaget 

Teknikbyte, fördelar, nackdelar oc hkostnader  
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1.Executive summary.  

Byte till bakomliggande teknik för Konsultföretagets funktion från Spekterns 
i Maker till Java innebär en ny, mer flexibel utvecklingsprocess. Resultatet 
kommer att vara att Konsultföretaget lättare kan anpassas gränssnitten, dvs. 
de sidor som kunderna ser i sin egen lösning. Vidare kommer utvecklingen 
inte begränsas av iMaker utan de begränsningar som kommer att finnas är de 
inbyggda begränsningar som finns i html. Html är det sidbeskrivningssätt 
som används för all publicering på webben, dvs. det språk man använder för 
att skapa webbsidor. Vill man lägga till en bild i ett html dokument är det en 
relativt krånglig process med iMaker men väldigt lätt om man inte behöver 
använda iMaker.  

Den argumenterande texten kallar Peter alltså för ett brev, men det är inte ett 
brev i vanlig bemärkelse, med hälsningsfras, avslutning etc. Snarare används 
formen för en pm eller kortare rapport, med inledande sammanfattning och 
ett antal standardiserade rubriker som följer.  

Bland annat valet av rubriker talar för att Peter aktualiserar ett textmönst-
er när han skriver, och detta i sig skulle kunna innebära att det rör sig om en 
genre: texten är del i ett handlingsmönster och Peter vet hur han ska hantera 
det. Det Peter gör är att använda samma mall han har för specifikationerna, 
vilket ger effekten att brevet ser ut som en rapport av något slag. Trots detta 
kallar han alltså texten för ett brev. 

Texten Teknikbyte skiljer sig dock från specifikationerna han skriver i 
arbetet, vad gäller syfte och mottagare, men framför allt finns en annan 
skribentroll kopplad till texten, nämligen experten som skriver till icke-
experten. Detta kan knytas till argumentationen i texten som därmed kan 
sägas fylla två funktioner: dels att övertyga om att det förslag Peter kommer 
med är rimligt och önskvärt, dels att övertyga om att Peter är en kompetent 
resurs på företaget, som tar ett helhetsansvar för företagets teknik och 
ekonomi. Först presenteras fördelarna med förslaget: 

(21) Brev, Konsultföretaget 

2.2.1 Fördelar 

Det går att hitta personal som kan tekniken, det är möjligt att hyra in externa 
konsulter som kan tekniken. 

Tekniken är väldokumenterad och dokumentationen är allmänt tillgänglig. 

Vi blir endast beroende av vår interna planering och har inget beroende mot 
[leverantör].  

Ytterligare en fördel med att byta utvecklingsmiljö är att det går att få tag på 
medarbetare och konsulter som kan tekniken och endast behöver lära sig om-
rådet HR, domänkunskap, för att kunna bli produktiva.  

Texten i (21) beskriver en situation och Peter använder beskrivningen i syfte 
att argumentera. Om Peter lyckats etablera en expertroll, fungerar förmodlig-
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en argumentationen. Om han inte har lyckats etablera denna roll är det mer 
osäkert om beskrivningen verkligen fungerar som argument. Följande ex-
empel visar hur Peter formulerar nackdelarna med sitt förslag: 

(22) Brev, Konsultföretaget 

2.1.2 Nackdelar  

Det finns designproblem med Spekters lösning. Man hanterar exempelvis inte 
samtidighet, det finns inget skydd för att två användare uppdaterar samma 
data samtidigt. Problemet är inte ens att tänka på.  

Texten i (22) innehåller en retorisk kommentar (”Problemet är…”). Det är 
ett ovanligt inslag i hela min undersökning; eventuellt finns några exempel 
på retoriska kommentarer i instruktionstexterna från Tekniska Institutet (se 
kap. 6), men ingenting Rikard på Verkstadskoncernen eller Mattias på 
Forskningsföretaget skriver i sina texter. 

Syftet med texten är alltså att få Konsultföretaget att ändra uppfattning 
om teknikvalet, men jag menar också att den syftar till att positionera Peter 
som yrkesperson. Han visar alldeles i början av sin anställning att han har ett 
tekniskt kunnande som inte bara rör exempelvis programmering, utan att han 
även har överblick över vad som kan vara en helhetslösning av företagets 
teknik, inklusive frågor kring ekonomi och anställningar. Texten är inte bara 
beskrivande utan även förklarande och hävdande. Peter förklarar för läsaren 
hur viss teknik fungerar eller vilka förhållanden som råder mellan olika typer 
av program och lösningar, med hänvisning till tekniskt fackspråk.  

Jag har i exemplet med teknikbytesbrevet konstaterat att Peter skriver 
texten dels för att argumentera för en specifik teknisk lösning, dels för att 
positionera sig som (teknisk) expert. Peters roll som (teknik)expert är kopp-
lad till textens specifika funktion, att argumentera för en teknisk lösning, och 
för att detta ska vara framgångsrikt måste Peter etablera sig som en trovärdig 
skribent, nämligen experten. Även när Peter skriver instruktioner om e-post-
systemet kräver texten en teknikexpert; det handlar alltså inte om en uppsätt-
ning roller Peter går och bär med sig, utan om de roller som följer med text-
en. Och Peter ikläder sig en sådan roll när det så behövs. 

5.1.3.3 Andra texter inom Peters verksamheter 
I samband med det argumenterande brevet skriver Peter en beskrivning av 
teknikbytet riktad till HR-konsulterna och i förlängningen kunderna, i syfte 
att en HR-konsult på ett lättbegripligt sätt ska kunna visa på tid och kostnad 
för ett byte av teknisk plattform. Han kommenterar texten med att det är ”för 
vd:n så att hon kan berätta för andra vad det handlar om” (Peter intervju 3). 

I samarbete med en jurist skriver Peter en avtalstext, för att reglera 
samarbetet mellan styrelsen och de inhyrda programmerarna. Det är en text 
Peters tekniska expertis inte räcker, det behövs en jurist också. Peter skriver 
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ett utkast som juristen sedan fackgranskar. Avtalstexten är en genretext: den 
är namngiven och har en förväntad form. Skribentrollerna som följer är olika 
experters: Peter deltar som teknisk expert medan juristen deltar som juridisk.  

 Peter har installerat en dator och skrivit en installationslathund för att 
slippa börja om på nytt om datorn kraschar. Den kan också vara en hjälp för 
andra om Peter inte är på plats om något händer med datorn. Funktionen är 
alltså att instruera och dokumentera, och skribentrollen här kan sägas vara 
expertens. Peter har behörighet att serva e-postsystemet och när det är klart 
förväntar sig användarna att det ska fungera. Texten som skrivs i samband 
med verksamheten behövs egentligen inte (systemet är självförklarande) 
men om den skulle läsas är det förmodligen av Peter själv, eller av nästa per-
son som ska serva samma system, och då i egenskap av dokumentation eller 
möjligen instruktion.  

Peter skriver översättning av menyrader i dataprogrammet till engelska i 
första hand för de externa programmerarna (med ett annat modersmål), i 
andra hand för kommande programmerare. Peter beskriver själv hur han 
översätter för att visa att det ”inte är så krångligt”, så att de kan börja ta egna 
initiativ. Översättningarna, eller snarare skrivandet i sig, har alltså en argu-
menterande och eventuellt instruerande funktion. Peter skriver i rollen som 
expert.  

Ibland presenterar han olika schematiska bilder av systemet för att kunna 
visa för andra i företaget, exempelvis på möten. Eventuellt skriver han dem 
även för att sammanfatta arbetet för sig själv. 

Peter säger själv att han arbetar med så mycket annat än det han anser sig 
vara anställd för, nämligen att programmera. Det avspeglas i inventeringen 
ovan, som innehåller en mängd verksamheter och texter som inte handlar om 
programmering utan är av mer allmän teknisk art.  

Vad gäller det faktum att Peter är den enda teknikern på företaget kom-
enterar han bland annat att ”dom” inte vet hur man skriver specifikationer, 
att han tagit med sig mallar och erfarenhet från tidigare jobb. Kontinuerligt 
e-postar Peter förfrågningar till övriga kontoret, alltså HR-personalen, om 
olika definitioner: i arbetet med att skapa nya funktioner i systemet vill Peter 
ha hjälp med definitioner för att systemet ska bli ändamålsenligt. Han tycker 
att han får dålig respons – han undrar om det är så att de inte är intresserade, 
eller om de anser att det i första hand är Peters jobb. 

jag önskar att jag fick mer feed back, men det har dock att göra med att jag är 
ensam om mina kunskaper de andra ser till exempel inte riktigt vad som 
saknas (Peter intervju 4)  

De HR-konsulter jag intervjuar nämner inte dessa förfrågningar, trots att de 
är texternas mottagare.  

Det kan också konstateras att Peter inte har några förebilder eller kollegor 
att lära av, vad gäller skrivande. Han får ingen direkt återkoppling på vad 
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han skriver, de andra kan inte hans område: det finns ingen tradition att gå 
till i form av mallar eller andra textmönster. Det Peter gör är att han tar text-
mönster från andra verksamheter, inom andra praktikgemenskaper, och app-
licerar dem på den aktuella verksamheten. Peter anser sig exempelvis kunna 
skriva specifikationer och anser sig veta hur man gör det inom en för honom 
helt ny bransch. 

5.1.3.4 Andra texter på Konsultföretaget 
Parallellt med Peters texter skrivs texter på konsultföretaget som han alltså 
inte kommer i kontakt med, trots att företaget är så pass litet som ungefär 10 
personer.  

De verksamheter på företaget som Peter inte alls deltar i men som inbe-
griper texter är olika typer av konsultuppdrag, vilket innefattar t.ex. pers-
onalhandböcker och protokoll, säljverksamhet där exempelvis säljbrev och 
informationsmaterial skrivs, personalmöten som genererar mötesprotokoll, 
marknadsföringsverksamhet vilken innefattar olika slags reklammaterial etc. 
Den enda texten som Peter skriver utanför sitt teknikarbete på Konsult-
företaget är mötesanteckningar. Här är han dock inte den som för de offici-
ella mötesanteckningarna, utan det han skriver är hans privata.  

Peter ser inte personalvetarnas fackspråk som något särskilt ”krångligt 
fikonspråk”.115 Vad gäller samarbetet och förståelsen de olika deltagarna 
emellan, kommenterar Peter att personalvetarna ofta tror att det går att göra i 
princip vad som helst med datasystemet, alternativt att allt är osäkert och 
kommer att krascha (Peter intervju 2). Återigen: Peter arbetar så pass isolerat 
från den övriga praktikgemenskapen vad gäller såväl kompetens som skriv-
ande, att han anser att han inte har någon att diskutera med och att han inte 
får gehör för sitt kunnande.  

5.1.4 Jämförelse: texter inom tre praktikgemenskaper 
Som avslutning av textinventeringen vill jag göra en jämförelse mellan de tre 
informanternas texter, med avseende på funktion och skribentroller. 

Alla tre informanter pratar om specifikationen eller specen som en själv-
klar text, men det är bara Peter på Konsultföretaget som verkligen skriver 
specifikationer. Rikard på Verkstadskoncernen skriver dock texter som del-
vis har samma funktion som en specifikation, nämligen uppdateringen. 
Rikard säger också att han läser många specifikationer, men det är osäkert 
om han verkligen menar något annat än uppdateringar.  

Rapporten är en annan självklar text, men det är heller ingenting alla 
skriver, utan enbart Mattias på Forskningsföretaget. Det är också bara Mat-
                          
115 Han jämför här med språket inom flygbranschen vilket är näst intill obegripligt – enligt 
Peter är det influerat av flygteknologi i både tal och skrift även där det handlar om relativt 
allmänna företeelser och inte specifikt tekniska sammanhang. 
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tias som skriver text som är svår att genrebestämma; hans arbetsanteck-
ningar är hans privata, och till en början är det osäkert om de alls kommer 
att läsas av någon annan än han själv. Såväl funktion som möjlig läsare änd-
ras dock över tiden.  

De vanligaste funktionerna hos texterna är den dokumenterande, den in-
struerande och den problemlösande. Den dokumenterande funktionen finns 
bland annat hos Rikards uppdateringar (här i betydelsen ”dokumentera änd-
ringar sedan senaste uppdateringen”). Uppdateringens följebrev kan också 
sägas ha en dokumenterande funktion, tillsammans med instruktion och all-
män information kring vad saken gäller. Följebrevet fyller dock ingen funk-
tion om inte texten Uppdatering finns med, och texten Uppdatering i sin tur 
blir meningslös om inte själva programuppdateringen finns. Uppdateringen 
har också en instruerande funktion, liksom specifikationerna på Konsultföre-
taget. 

När det gäller instruerande och beskrivande texter, skriver Rikard på 
Verkstadskoncernen och Peter på Konsultföretaget på sätt och vis likartade 
texter. De skriver inte för att lösa problem eller för att diskutera i texterna, 
utan deras texter presenterar färdiga lösningar eller instruktioner till en läsare 
som ska kunna använda texterna för att göra något (exempelvis använda ett 
uppdaterat dataprogram eller implementera en systemdesign). Det eventuella 
problemlösandet kan alltså sägas ha föregått skrivandet. Däremot kan texten 
i sin tur hjälpa läsaren att lösa problem (jfr. 5.1.2 om Mattias’ texter inom 
Forskningsföretaget). 

Peter skriver undantagsvis andra texter än de ovan beskrivna, men vid ett 
tillfälle skriver han vad han kallar ett brev, i rapportformat, i syfte att över-
tyga företagets styrelse men även att positionera sig som teknisk expert.  

Mattias på Forskningsföretaget är den informant vars texter inbegriper 
diskussion och problemlösning, och han skriver då i rollen som expert till 
expert i forskningsrapporterna. I skrivandet av arbetsanteckningarna inne-
har han en mer odefinierad roll, eftersom texten åtminstone delvis inte har 
någon självklar mottagare förutom han själv.  

Den minst vanliga funktionen hos texterna informanterna skriver är den 
positionerande. Att positionera sig anses vara en grundläggande funktion hos 
just forskningsartiklar och -rapporter (jfr Swales 1990, Blåsjö 2004). Därför 
är det inte överraskande att funktionen inte är mer framträdande hos text-
materialet. Mattias på Forskningsföretaget hinner inte under sitt första år 
skriva några forskningsartiklar. De andra två, Rikard på Verkstadskoncernen 
och Peter på Konsultföretaget, arbetar ju inte alls forskningsnära utan sysslar 
med andra tekniska företeelser. Däremot skriver Mattias alltså forsknings-
rapporter som innehåller inslag av positionering (gentemot forskningsge-
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menskapen generellt), och Peter skriver texter där han positionerar sig som 
teknisk expert.116 

Texter som har funktionen att lösa tekniska problem kan betraktas på 
olika sätt. Dels skriver informanterna texter för att kunna lösa tekniska pro-
blem i samband med det egna arbetet, till exempel vid programmering eller 
vid arbetet med utkast av olika slag.117 Dels skriver de texter som erbjuder 
läsaren en färdig teknisk lösning, exempelvis i dokumentationen av uppdat-
eringar. I avhandlingens avslutningskapitel diskuteras om funktionen ”lösa 
tekniska problem” har att göra med det ingenjörsspecifika i arbetet – innebär 
en del av ingenjörsarbetet helt enkelt att lösa tekniska problem (se intervjuer 
med informanter, Björck 1998, Mellström 1996, Abrandt Dahlgren et al. 
2006)? Specifikationen är ett sådant exempel: texten erbjuder en färdig tek-
nisk lösning åt den kommande programmeraren, och fanns inte texten där 
skulle programkoden ensam vara allt ingenjören hade till sin hjälp för att 
kunna utveckla programmet vidare.  

Största delen av informanternas texter kan sägas handla om genretexter. 
Mattias skriver dock vad han i början av studien kallar arbetsanteckningar, 
men det är inget som han delar med någon annan inom exempelvis proj-
ektgruppen, ej heller någon text som brukar skrivas – den är snarare en indi-
viduell text Mattias producerar för sin egen skull.118 I övrigt skriver inform-
anterna texter som kan sorteras i olika genrer, antingen i rollen som expert 
som vänder sig till en icke-specialist, eller i rollen som ”jämlik” tekniker. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det går att se vissa grupperingar vad 
gäller texternas funktion: en grupp texter har som funktion att lösa problem 
eller resonera, nämligen de mer forskningsrelaterade texterna. En annan 
grupp texter har som funktion att presentera en lösning eller instruera läsaren 
att göra något, nämligen specifikationerna och uppdateringarna. 

En av informanterna skriver en text, med funktionen att argumentera och 
påverka, men det är en text som inte hör till de arbetsuppgifter informanten 
blir tilldelad utan snarare är självpåtagen.Vad gäller denna funktion vill jag 
anknyta till Mårdsjö (1992) som i sin studie av tekniska handböcker visar att 
handböckerna inte bara instruerar – även argumentation för själva tekniken 
finns i handböckerna, ibland i egna passager men även inbyggt i själva in-
struktionen: en tydlig och funktionell instruktion argumenterar för att prod-

                          
116 Man kan visserligen hävda att allt skrivande på sätt och vis handlar om att positionera sig i 
betydelsen visa vad man kan och sträva efter att vinna läsarens förtroende (jfr Winsor 1999), 
men i Mattias’ forskningsrapporter handlar det om att positionera sig explicit gentemot namn-
givna referenser, och i Peters text om teknikbyte använder han positioneringen för att lyckas 
med en argumentation. 
117 Problemlösningen återfinns också i det läsande informanterna ägnar sig åt; såväl Rikard 
som Mattias läser andra texter (rapporter, handböcker etc.) för att lösa tekniska problem de har 
i sitt eget arbete. 
118 Denna text ändrar som sagt funktion (och delvis form) senare i studien, till att fungera 
som en form av underlag till rapportutkast. I början skrivs de dock enbart med syftet att lösa 
problem och komma vidare i arbetet.  
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ukten är bra. Detta går att koppla till vilka förväntningar informanterna har 
när de lämnar utbildningen och börjar på sitt arbete, både vad de förväntar 
sig att de ska skriva och hur de ser på vad skrivandet fyller för funktion i 
arbetet. Winsor (1996) hävdar att det är just argumentation som ingenjören 
sysslar med när han arbetar, och att det är först när han inser detta han ”är” 
ingenjör, och det är bland annat genom skrivandet insikten kommer (Winsor 
1996:11).119 

Wenger (1998) diskuterar hur texter och andra artefakter kan fungera som 
vad han kallar för boundary objects (gränsöverskridande objekt; min övers.) 
mellan praktikgemenskaper. Utifrån detta resonemang skulle de textbundna 
genrer informanterna lärt sig skriva och använda på Tekniska Institutet kun-
na vara något de bär med sig och använder inom den nya praktikgemenskap-
en, till en början i tron att de ska fungera likadant i det nya sammanhanget. 
Vartefter man lär sig verksamheten och blir mer och mer en deltagare i prak-
tikgemenskapen, omformas uppfattningen om genren till att fungera i det 
nya. Ett exempel är specifikationen: Peter säger att ”dom” inte kan skriva 
specifikationer på Konsultföretaget men att han kan. Citatet speglar hans in-
ställning att specifikationen kan se ut på ett och endast ett sätt, inte att den 
aktuella praktikgemenskapen har sina specifikationer och andra gemenskap-
er har sina. Det kan förklaras med att just Peter har en övertro på att texter 
ska fungera likadant i alla sammanhang. Likaså skriver Mattias forsknings-
rapporten som om den vore en examensrapport, och hans projektledare får 
lära honom vilka delar som ska tonas ner och vilka som är relevanta att lyfta 
fram. För Mattias fungerar rapporten som ett gränsöverskridande objekt som 
han sedan omformar till att vara en forskningsrapport på Forskningsföretaget 
och inte en rapport enligt mallen examensrapport från Tekniska Institutet (jfr 
Wenger 1998). 

5.2 Medierande redskap i texterna 
De texter informanterna skriver kan alltså sorteras i två grupper: forsknings-
anknutna texter och andra texter. Dessa två grupper kan relativt tydligt kopp-
las till praktikgemenskaperna Forskningsföretaget respektive Verkstadskon-
cernen och Konsultföretaget, och deras centrala verksamheter. Används någ-
ra speciella medierande redskap i texterna? 

Utmärkande drag för vad som är ett medierande redskap är följande (se 
även 2.6.3): redskapsanvändningen ska vara specifik för verksamheten eller 
praktikgemenskapen (och i och med detta format av verksamheten eller 
                          
119 Jfr kommentarer från studenter på Tekniska Institutet kring vad det är de gör när de skriv-
er: ”Jag argumenterar inte, jag presenterar inte fakta, jag presenterar data” (citat student på 
datateknikprogrammet 2001). Jfr även intervjucitatet ur Winsor (1996): ”Whether you want 
it or not, mathematics doesn’t lie. So when you put together geometry and mathematics, 
there’s no question about it. I don’t care if you’re a 10-year old kid. If you can prove it 
mathematically, then nobody can argue with it”. (Winsor 1996:32) Se vidare kap. 7. 
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praktikgemenskapen), användandet ska innebära såväl möjligheter som be-
gränsningar för användaren, redskapet ska kunna ha multipla mål och an-
vändandet ska vara förenat med appropriering (Wertsch 1998; se även Blåsjö 
2007). 

Om ett språkligt uttryck används på ett allmänt sätt, exempelvis om ett 
berättande avsnitt används för att återberätta ett skeende, kategoriseras det 
inte som ett medierande redskap, eftersom det inte är specifikt använt eller 
format av en specifik praktikgemenskap. Om ett språkligt uttryck däremot 
kan sägas användas specifikt inom en praktikgemenskap och dessutom upp-
visar något eller några av de utmärkande drag som föreslås, kan det sägas ut-
göra ett medierande redskap, specifikt för den aktuella praktikgemenskapen, 
innebärande såväl möjligheter som begränsningar för användaren och fören-
at med appropriering.  

I följande stycken (5.2.1–5.2.5) diskuterar jag ett antal medierande red-
skap som visar sig vara centrala för informanternas och andra deltagares 
texter inom respektive praktikgemenskap. 

5.2.1 Lista, matris och schematisk bild 
I flera sammanhang skriver informanterna för att beskriva ett system, en 
funktion eller något annat förhållande, vilket syntes i textexemplen i 5.1. Be-
skrivningarna är ofta utformade som löpande text, och fyller inte bara funk-
tionen att just beskriva utan även att instruera.120 Vanligt för informanterna är 
också att utforma beskrivningen i form av en lista, en matris eller en schem-
atisk bild.  

Listan används i kombination med beskrivningen, och något som åter-
kommer vid flera tillfällen, exempelvis i de uppdateringar Rikard på Verk-
stadskoncernen skriver. Dessutom är listan något som verkar användas av 
denna praktikgemenskap generellt när det inte bara handlar om att beskriva 
utan även om att instruera eller informera om något: 

(23) Uppdatering, Verkstadskoncernen 

Funktioner 

− Funktioner som stöds av XPev för samtliga RVI:er är: 
− Identifiering av systemets RVI:er antingen genom fysisk eller funktionell  

     adressering. 
− Läsa ut RVIernas identitet, version med mera 

                          
120 Beskrivningen används här inom en verksamhet som går ut på att planera ett kommande 
arbete (praktiskt eller teoretiskt) genom att sammanställa information om hur nästa steg i 
processen ska se ut, så att skribenten själv eller någon annan kan arbeta vidare. Det verkar 
alltså finnas specifika förutsättningar för användandet. Dock behandlar jag inte beskrivning-
en som ett medierande redskap i undersökningen, bl.a. kan jag inte avgöra om användandet 
är förenat med appropriering (Wertsch 1998). 
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− Läsa och radera felkoder antingen varje styrenhet för sig eller alla på en 
gång. 

− Läsa Qvizmate utan skalning. 
− Läsa Global Entities och Global Identifiers utan skalning. 
− Skicka godtyckliga Question 300 kommandon. 

Exemplet visar en punktlista från en uppdatering. Den faktiska uppdater-
ingen av programmet, dvs. själva programmeringen (som alltså är skälet till 
att texten uppdatering alls finns), aktualiseras i en gråmarkerad punkt i en 
lista, tillsammans med en instruktion på dokumentets titelsida som inform-
erar om att nyheter är markerade med avvikande färg.  

Uppdateringen vänder sig till någon som inte nödvändigtvis har program-
meringsunskaper, men som ska kunna använda texten, t.ex. kunna orientera 
sig snabbt för att identifiera vad som är nytt sedan den förra versionen. I (24) 
används listan för att informera och instruera: med hjälp av en kronologisk 
disposition (som erbjuder läsaren en speciell ordning) och delvis frågeform-
ade punkter fungerar den som en handledning för den läsare eller användare 
som har någon typ av problem med systemet: 

(24) Del av ”Felsökning” ur Uppdatering, Verkstadskoncernen 

4. Varför går det inte att använda PC:ns inbyggda modem eller det fasta 
nätet?  
Varje typ modem kräver sin specifika inställning av timing- och initierings-
parametrar. För att slippa stödja marknadens alla modem är det sagt att 
modem A12 ska användas. Detta modem kan beställas från SDF mätteknik. 

5. Varför inte ha en kontakt i elcentralen som kopplar ur den extra coordi-
natorn? 
Vi har kommit fram till att det är lättare dra ur rätt säkring i stället. Se punkt 
3.  

De tre första punkterna (som ej är del i (24)) ger alltså en beskrivning av 
felet, medan de två sista punkterna (punkt 4 och 5, som återfinns i exemplet) 
är utformade som en frågeformad, användarorienterad presentation av till ett 
nytt tema eller ett nytt problem.  

Om detta är att betrakta som en inkonsekvens i uppställningen, så kan det 
antingen ses som ett tecken på att Rikard är osäker generellt på hur en num-
erad felsökningslista ”ska” se ut, eller ett tecken på att det inte finns någon 
norm eller mall inom praktikgemenskapen för hur den här typen av text eller 
uppställning ska utformas. 

Texten i (25) är hämtat ur en specifikation Peter på Konsultföretaget 
skrivit och är utformad dels som påståenden, dels som frågor.  

(25) Specifikation, utkast, Konsultföretaget 

External connections: 
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Connections are needed to external administrative systems to be able to 
import/download data regarding the persons handled by the system.  

Which other Konsultföretaget systems do we need to connect to? Which syst-
em and in which direction will the information flow?  

Peter formulerar önskvärda egenskaper i punktform och kommenterar eller 
förklarar sedan vad han menar. Frågan i (25) har dock inte samma funktion 
som den i (24). Medan (24) kan ses som frågor en tänkt läsare faktiskt ställer 
för att orientera sig i listans punkter för att hitta fel och praktiskt kunna 
åtgärda det, är (25) frågor skribenten ställer till sig själv (eller till den som 
kommer att arbeta vidare med texten) för att kunna lösa programmerings-
problem.  

I (25) kan man alltså betrakta frågan på ett specifikt sätt: som redskap för 
att planera och lösa problem i arbetet med specifikationen och i nästa steg 
själva datamodulen. Jag vill kalla denna typ av lista i frågeform för ett medi-
erande redskap för att just lösa problem och gå vidare i arbetet med pro-
grammeringen. Peter på Konsultföretaget skissar i utkastet på vilka krav som 
måste kunna ställas på programmet och formulerar frågor i syfte att kunna 
fortsätta arbeta. Frågan är visserligen en allmän språklig formulering, men 
som jag ser det specifikt använd i texten – Peter löser problem och för an-
teckningar om hur han ska gå vidare, inte genom att exempelvis forma en 
mind map eller skriva stolpar i påståendeform, utan genom att formulera just 
frågor.121 I (26) används listan i form av en punktuppställning med kronolog-
isk disposition. 

(26) Instruktion, Verkstadskoncernen 

4.6.2 Kundanpassning på verkstaden 

-Ändring av en funktion/parameter med ASD1 (t.ex. [stödaxellyfthöjd]) 

-Funktionsparametrarna läses upp (återskapas) ur aktuell ASD.  

-ASD1 kör en användardialog där någon/några funktionsparametrar ändras. 
(Vilka funktionsparametrar som kunden skall få påverka samt värdeområden, 
restriktioner etc. beskrivs i ASD:ns DFG/QW parameterspecifikation).  

-Individprogrammeringen (parametersättningen) av ASD:n görs av ASD1 
utifrån funktionsparametrarna.  

-FGHJ dataarea uppdateras med de ändrade funktionsparametrarna och lagras 
i koordinatorn och ICL.  

                          
121 Jfr Mattias’ arbetsanteckningar från Forskningsföretaget som mer återger hans egna be-
arbetningar av ett problem som ska lösas. Man får alltså ta del av hans problemlösningspro-
cess snarare än att bli presenterad en färdig lösning. Peters specifikationsutkast från Konsult-
företaget är snarare noteringar så att han kan fortsätta utveckla. Han noterar inte hur han 
tänkt eller gått till väga utan han antecknar bara hur han ska komma vidare. Man kan också 
se arbetsanteckningarna och specifikationsutkasten som likartade texter såtillvida att även 
anteckningar skrivs för att lösa problem.  
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4.6.3 Reservdelsprogrammering på verkstad 

-Funktionsparametrarna för aktuell ASD läses upp ur QWER.  

-Individprogrammeringen (parametersättningen) av ASD:n görs av SDF1 
utifrån funktionsparametrarna.  

Punktuppställningen rymmer tekniskt specifika (eller lokala) teman och ut-
tryck, exempelvis ”läses upp ur” och ”kundanpassning” (som inte handlar 
om att exempelvis ge ett trevligt bemötande, utan om att anpassa datorstöd-
et).122 Listan används även här för att beskriva och instruera, på ett liknande 
sätt som i uppdateringarna.  

Även i (27) återfinns listan, i form av en punktuppställning som går igen-
om vilken utrustning verkstaden har. 

(27) Reserapport, Verkstadskoncernen  

Verkstadens datorer och programvaror 

-2 stationära icke nätverksanslutna PC (inklusive skrivare) på vagn i verk-
staden. För underhåll av I/M-motorer används en bärbar PC.  

-Uppdateringen av DF/DÅ laddas ner från Internet på kontors-PC:n av 
[namn] som sen gör installationsdisketter och uppdaterar verkstadsdatorerna.  

Förutom DF/DÅ fanns följande problem i varje verkstads PC. 

Liksom i (26) blandas satsformade och icke satsformade meningar (”2 sta-
tionära icke nätverksanslutna PC (inklusive skrivare) på vagn i verkstaden” 
och ”Uppdateringen av DF/DÅ laddas ner från […]”). Konstruktionerna 
innehåller nominalfraser som koncentrerar texten. Den löpande texten som 
också finns i listan radar upp utrustningen men talar inte om vem som gör 
vad eller omständigheterna omkring utrustningen. 

En form av lista är matrisen, som Peter använder när han skriver specifi-
kationer på Konsultföretaget. Syftet med specifikationen är att tala om vad 
man vill ha, vilket skulle kunna tolkas som en instruktionstext, med den und-
erförstådda uppmaningen ”ta med det här”.123 Mottagare för specifikationen 
är den som ska utföra programmeringen, men detta utkast kommer att gen-
omgå flera revideringar innan det når programmeraren (som i det här fallet 
är antingen Peter själv eller någon av de externa programmerarna). En förut-
sättning är att läsaren vet hur specifikationen ska tolkas, som helhet, dvs. vet 
vad den fyller för funktion och hur den ska användas. De olika listorna har 
alltså olika form men liknar ändå varandra på så sätt att de strukturerar och 
disponerar ett innehåll så att det finns något som inte diskusteras. Snarare 

                          
122 Här ska ”läses upp ur” tolkas som ”mata in värden och lagra eller kompilera i den aktu-
ella funktionen”. 
123 Specifikationen är ur den aspekten utformad helt i led med den inköpslista Peter jämför 
texten med. 
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skalas det av till att helt enkelt gälla som den enda möjliga lösningen eller 
tolkningen.  

Matrisen i (28) är besläktad med listan i (23)–(27). 

(28) Specifikationsutkast, Konsultföretaget 

The entities are shortly described here  

Competences Competence name: competence level, a graded scale 
from 1 – 6 with a extra value ”Required” for those 
competences that doesn´t have a natural scaling  
Persons and their competences.  
Personal data taken from some administrative 
system or entered manually by the customer. 

Positions and the 
required comptence 

Name of a position and the required competence for 
that position (incl. the required level as above) for 
that position. 

Departments Name of each department, the manager of the 
department. The manager may be assumed to be 
responsible for the review session.. 

Divisions Large organizations may be divided into more 
thanone division, for example ”Fordon lastvagnar”. 
This could be handled as different companies and 
the concept division may be unnecessary. 

Company We need to be able to handle more than one 
company at a time in the system. 

Jag uppfattar det som att matrisen används för att uppnå överskådlighet och 
tydlighet. Det kan dessutom vara så att Peter helt enkelt börjar med matrisen 
i sitt arbete med specifikationen och bygger texten kring den (i likhet med 
Mattias som startar med formel och bygger ut texten utifrån den, se 5.2.4). 
Matrisen kan då sägas vara ett redskap inte bara för att illustrerar något i 
texten, utan även ett redskap för skribenten att strukturera innehållet, eller 
snarare: matrisen formar innehållet och möjliggör en struktur och (åtminst-
one på ytan) tydlig relation mellan i det här fallet egenskaper och variabler. 
Samtidigt begränsar den möjligheten för skribenten att förmedla eventuella 
resonerande eller problematiserande aspekter på hur designen av modulen 
bör utformas.  

Användningen av matrisen är här starkt knuten till textens funktion: spe-
cifikationen är formulerad i påståenden, utan värdering. Det finns inte heller 
någon diskussion eller något resonemang, utan specifikationen anger vad 
som behövs, utan att argumentera eller ange olika möjliga lösningar. Pro-
grammeraren ska kunna ”bocka av” vartefter han programmerar utifrån spe-
cifikationens anvisningar, utan att behöva tveka eller fastna i olika ställ-
ningstaganden. 
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Inte bara listan eller matrisen används för att beskriva eller instruera. 
Beskrivningen kan också utformas som schematisk bild av den komponent 
som programmet ska användas för, i syfte att informera om hur de olika 
komponenterna hänger ihop. Figur 14 är ett exempel från en uppdatering 
som Rikard på Verkstadsavdelningen skrivit. 

KRAV PÅ HÅRDVARA 

PC – minikrav 

 Pentium 200 processor 

 64 MB internminne 

 10 MB hårddiskutrymme 

BVO och/eller HDN-modem för anslutning enligt:  
 
 

 
 

Figur 14. Schematisk bild ur uppdatering, Verkstadskoncernen. 

Den schematiska bilden i figuren skulle kunna ses som ett medierande red-
skap i sig; den fungerar i så fall som redskap för att beskriva hur data-
program och komponenter i fordonet kommunicerar, förmodligen på ett mer 
lättillgängligt sätt än om motsvarande information skulle förmedlas verbal-
språkligt. Bilden ger alltså en standardiserad möjlighet att beskriva hur något 
hänger ihop och används ofta i uppdateringarna, i stället för löpande text.  

Jag vill mena att listan är ett typiskt redskap för ingenjören. Det handlar 
om att skala bort argument eller diskussion, eller möjligen problematisering 
av ett fenomen, och låta ett perspektiv och en möjlig lösning stå kvar. Speci-
fikationer och uppdateringar i list- eller matrisform styrs naturligtvis av 
funktionen att informera och dokumentera, och måste kunna användas utan 
att läsaren ska behöva ta ställning till eller värdera innehållet. I uppdater-
ingarna informerar, instruerar och dokumenterar Rikard, och avsaknad av 
tveksamheter kan förstås kopplas till genren; om man ska instruera något in-
går det inte att uttrycka tvekan eller öppen argumentation. Men en intressant 
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aspekt av detta skrivande är att informanterna ser det som så självklart och 
självgående. Är listan och beskrivningen medierande redskap som helt enk-
elt tilltalar en ingenjör?124 Ingenjören har (kanske) ett enkelhetsideal som 
kommer till sin rätt i instruktionstexter, där man berättar hur något fungerar 
och hur det ska användas, punkt slut. I Rikards ögon är det dessutom det som 
är bra med skrivandet på utvecklingsavdelningen, att få skriva ”rakt på 
sak”.125 

5.2.2 Resonemang med förklaring 
Mattias på Forskningsföretaget använder resonemang för att fullfölja syftet 
med rapporten och forskningsprojektet som helhet: att jämföra, leda i bevis 
samt utvärdera och utveckla metoder:  

(29) ”Executive Summary”, forskningsrapport, Forskningsföretaget 

It is sometimes important to know if two image sequences appear different to 
a human observer, and how different they do appear, if that is the case. For 
instance, this is often true in the field of video compression. A common 
problem there is to know how much an image sequence can be compressed 
before the loss of image quality becomes too obvious. 

[…] In this report two such models are described that simulate the visual 
system on two different ways. One of the models uses only the luminance 
information of the image sequences, and the other model uses the colour 
information as well. The models have been evaluated using a large amount of 
image sequences and psychophysical data from the Video Quality Expert 
Group (VQEG). The performance of the models has also been compared to 
the performance of the Peak Signal to Noise Ration (PSNR).  

Med resonemang menas här att jämföra företeelser, metoder, resultat etc. uti-
från olika aspekter och värdera dessa exempelvis mot bakgrund av hur före-
teelserna tidigare diskuterats.126 I (29) resonerar Mattias om vikten av att veta 
hur bilder uppfattas av den som tittar och vad skillnader i hur de uppfattas 
kan bero på. Han refererar till ”a common problem” (ett vanligt problem) 
och knyter sedan an till vilka frågor rapporten ska ta upp till diskussion samt 
vilka metoder som använts för att undersöka ämnet. I (30) finns ytterligare 
ett exempel på resonemang, hämtat från ett utkast till forskningsrapport. 
                          
124 Jfr Ingelstam (2000) om olika kunskapskulturer och även Mårdsjös (2001) om ”fungerar 
det så är det bra”-inställningen samt Abrandt Dahlgren et al. (2007) om ingenjörers sam-
hällsroll och upplevda uppdrag. 
125 Möjligen har det inte med just denna praktikgemenskap att göra, utan med just instruk-
tionen som text (som Rikard alltså inte skrev särskilt mycket under utbildningen, när han 
skrev dem var det vanligtvis inte för att de skulle användas av en verklig mottagare utan 
alltid i en utbildningskontext med den examinerande läraren som enda läsare). 
126 Resonemang skulle kunna delas upp i flera olika medierande redskap, exempelvis jämför-
else (jfr Blåsjö 2004) och förklaring, men jag stannar vid kategoriseringen resonemang, i 
vilket en förklaring kan ingå. 
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(30) Utkast till forskningsrapport, Forskningsföretaget 

Eftersom vridning förändrar vyn av ett objekt olika mycket beroende på ob-
jektets läge, om man t.ex. vrider förbi en kant, så bör klustringen vara ojämn. 
Detta tas förhoppningsvis om hand automatiskt av klustringsalgoritmen. Det 
är svårt att i detta läge veta hur många vyer som kommer ingå i ett kluster, 
förslag har varit runt 20 i medeltal. På 65000 vyer skulle detta betyda 3250 
kluster per objekt, och runt 16000 kluster för en databas som representerar 
fem objekt.  

I exemplet återges ett resonemang där en förklaring ingår. Mattias använder 
här förklaringen i vad jag ser som två syften. Dels förklarar han för läsaren 
(här: ett uppdragsgivande företag) hur något hänger ihop, vilket kan ses som 
en argumentation i syfte att visa projektgruppens kunnande är tillräckligt. 
Dels förklarar han i syfte att visa sitt kunnande inom området, för att kunna 
delta i forskningsgemenskapens diskussion av ämnet. Det rör sig alltså om 
en form av positionering. På liknande sätt används förklaringen i (31). 

(31) Utkast till forskningsrapport, Forskningsföretaget 

Vid konstruktionen av modeller som avgör bildkvalitet med hjälp av så 
kallad full referens, det vill säga tillgång till originalsekvensen, ansätts ofta 
att bildkvaliteten är direkt relaterad till den perceptuella skillnaden mellan 
sekvenserna, alltså hur lätt det är att upptäcka olikheter mellan dem, se t.ex. 
Berndt (2001). Detta kan ofta ge en någorlunda god uppskattning av bild-
kvaliteten. För att detta ska fungera måste dock förstås originalsekvensen i 
någon mening ha en bra bildkvalitet från början. Ett sätt att se på det nuvar-
ande problemet är att det är just att besvara frågan ”i vilken mening ska bild-
kvaliteten hos originalsekvensen vara bra från början för att distortioner som 
skapar synliga skillnader ska resultera i en försämring av bildkvaliteten på ett 
någorlunda förutsägbart sätt?” Anledningen till att en förståelse av detta kan 
ge bättre möjligheter att konstruera en effektiv modell är att det troligtvis är 
någonting människan gör för att avgöra graden av bildkvalitet. 

Vid ett fåtal tillfällen förklarar även Peter på Konsultföretaget, dock inte i 
syfte att resonera för att sätta in företeelser eller resultat i ett sammanhang. I 
texten om det föreslagna teknikbytet (se (20)) förklarar han specifika fack-
ord, som i texten kan ses som försök att positionera sig som expert, men ock-
så som ett sätt att underbygga argumentationen: 

(32) Brev, Konsultföretaget 

Vidare kommer utvecklingen inte begränsas av iMaker utan de begränsningar 
som kommer att finnas är de inbyggda begränsningar som finns i html. Html 
är det sidbeskrivningssätt som används för all publicering på webben, dvs. 
det språk man använder för att skapa webbsidor. Vill man lägga till en bild i 
ett html dokument är det en relativt krånglig process med iMaker men väldigt 
lätt om man inte behöver använda iMaker.  
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Argumentationen är här annars uppbyggd med till synes sakliga påståenden 
vilket inte lämnar något utrymme för resonemang eller diskussion, dvs. i 
form av beskrivningar eller påståenden. Endast i ett fåtal fall förklarar eller 
resonerar Peter i texten, vilket snarare förstärker hans försök att positionera 
sig snarare än att han fördjupar själva argumentationen.  

De språkliga exemplen i (29)–(32) måste ses i ett större sammanhang; 
med utgångspunkten att man på Forskningsföretaget vänder sig inte bara till 
det egna företaget eller den egna projektgruppen, kan förklaringen ses som 
ett redskap för att resonera och positionera sig i forskningsgemenskapen i 
stort. Peter på Konsultföretaget förklarar visserligen i sin text, men resonerar 
inte. Förklaringen är i stället ett sätt att etablera sin roll som expert och häv-
da sin expertkunskap. 

5.2.3 Referat med referens 
Referatet används enbart i texter från Forskningsföretaget (alltså inte på 
Verkstadskoncernen eller Konsultföretaget), och kan sägas vara en form av 
återberättande, där den ofta ingående referensen förstärker funktionen posi-
tionering och argumentation som finns i exempelvis forskningsrapporterna:  

(33) Forskningsrapport, Forskningsföretaget 

One way to get around this is to remember that the standing wave can be seen 
as a superposition of two incoming moving waves, which according to a well 
known trigonometric relation (Råde et al, 1995, pp. 124) can be written as 
[…] 

Referatet i (33) används inte bara av Forskningsföretaget utan även av den 
större praktikgemenskapen, dvs. forskningsgemenskapen. Referatet är en 
standardiserad metod som inte bara anger en specifik källa utan också visar 
att man vet hur den egna undersökningen faller in i ett sammanhang. Detta i 
sin tur visar att man har förstått vad man gör när man skriver exempelvis en 
forskningsrapport: man placerar in sin egen undersökning i ett forsknings-
sammanhang för att, i ljuset av andras resultat, visa att man vet hur man gör i 
sammanhanget. 

Referensen används i exemplet från forskningsrapporten (33) på ett kon-
ventionellt sätt. Däremot ser referensen annorlunda ut i Mattias’ arbets-
anteckningar (se (13)), där referensen utgörs av en förkortning av ett namn: 
(”[…] för att genomtränga G:s kod”). 

Enligt Mattias fungerar referatet som ett sätt att visa att man förstått, vilk-
et är ett syfte med skrivandet, inte minst i utbildningssammanhang (Dias et 
al. 1999:230), men till viss del även för forskningsrapporten (där man åter-
igen kan uttrycka funktionen i termer av att positionera sig och etablera en 
expertroll).127 Mattias’ projektledare på Forskningsföretaget tycker att det är 
                          
127 När det handlar om exempelvis att referera i skrift, återkommer Mattias i intervjuerna till 
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just i avsnitten som handlar om att dels referera tidigare forskning, dels för-
klara och resonera, som skillnaden mellan texter från högskolan och exem-
pelvis forskningsrapporter ligger (intervju projektledare Forskningsföretag-
et). Det är dessutom dessa delar som är svåra att skriva. Teknologerna från 
TI som han handleder har inte någon direkt vana att skriva resonerande eller 
förklarande texter, inte heller rapporter av typen forskningsrapporter (även 
om examensrapporten, som är en text man skriver på TI, rimligen borde vara 
en text som åtminstone har liknande funktionella drag). Redskapet referat 
inbegriper alltså ett visst mått av appropriering (Wertsch 1998). 

5.2.4 Formel 
Den matematiska formeln används för att illustrera eller leda i bevis, men 
formeln används olika mycket av olika informanter. I första hand är det Mat-
tias på Forskningsföretaget som använder formler, i såväl arbetsanteckning-
arna som i olika versioner av forskningsrapporten. I (34) finns ett utdrag ur 
en forskningsrapport. 

(34) Forskningsrapport, Forskningsföretaget 

The multiplicative formula creates a standing wave pattern, while the additive 
formula creates a moving wave, so they are obviously different (see figure 3). 
Yet in both cases u and w would seem like fairly reasonable choices for the 
spatial and temporal frequencies. 

I (34) kommenterar Mattias en formel genom att använda benämningar på 
två ingående variabler (u och w) i den löpande (verbalspråkliga) texten. 
Formelanvändandet är något som såväl Mattias som hans projektledare res-
onerar om i våra intervjuer: Om formeln finns i texten behöver man inte för-
klara lika mycket. Om den å andra sidan inte finns med blir det svårt att 
formulera sig tydligt om vad man gjort. Enligt både Mattias och hans proj-
ektledare finnas olika syften med formelanvändande för olika skribenter; 
vissa vill, genom att ha med formler, helt enkelt visa att de kan. Mattias själv 
använder formler därför att han utgår från att det är något som läsaren vill 
veta, men att det är något ovanligt att man behärskar dessa formler sedan tid-
igare (även om man är kunnig på området; formelanvändningen är helt enk-
elt enligt Mattias specialiserad). Därför vill han även med verbalspråk för-
klara varför formeln finns där och vad den visar. Mattias uppger också att 
han vanligtvis startar med en formel och sedan bygger texten vidare utifrån 
den (Mattias intervju 3). 

Även i forskningsartikeln som Mattias handledare skriver används form-
ler, denna gång i sin helhet: 
                                                                                                                             
sin handledare Tekniska Institutet, som ”sa många bra saker” om vad examensrapporten 
hade för syfte och vad den skulle innehålla, ”som jag efter ett tag kanske bara tyckte att jag 
visste av mig själv” (Mattias intervju 3). 
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(35) Forskningsartikel, Forskningsföretaget 

Analysis in variance, using the subject by image sequence interaction (12 
degrees of freedom) as the error term, showed F-rations for 9.5 with 4 de-
grees of freedom in the numerator and 12 degrees of freedom in the denomi-
nator, i.e. F(4,12)=9.5, for the differences between the pictures and F(3,12)= 
7.0 for the differences between the ’subjects’. 

Detta är exempel på formelanvändning i den löpande texten, där det för-
väntas att läsaren förstår och kan använda informationen. Handledaren skriv-
er i rollen som experten som vänder sig till en annan expert. Formeln för-
klaras inte. Formeln kan kallas för ett medierande redskap eftersom använd-
andet är specialiserad för praktikgemenskapen, det krävs kunskap för den 
ska kunna användas rätt. Såväl Mattias som handledaren anser också att 
formelanvändandet är ett sätt att återge ett specifikt innehåll som automatiskt 
inte ersätter verbalspråket men är mer specifikt och precist. 

5.2.5 Programmeringskommentaren som möjligt 
medierande redskap? 
Ett vanlig typ av skrivande för informanterna är att skriva kommentarer i 
programkoden. Jag har i tidigare avsnitt resonerat om kommentarerna kan 
betraktas som en genre. Nu ställer jag frågan om de kan ses som medierande 
redskap.  

Alla informanter skriver programmeringskommentarer i samband med 
programmeringen, vilket tydliggör vad de faktiskt gör med programmet de 
arbetar med. Mer sällan återges kommentarerna i exempelvis en rapport eller 
specifikation. I Mattias’ arbetsanteckningar från Forskningsföretaget finns 
dock i samband med utdrag ur programkoden också programmeringskom-
mentarer:  

(36) Arbetsanteckningar, Forskningsföretaget 

Alpha=0.1;%proportion of amplitude horizontal/vertical or vert./hor% 

Jag har som synes ändrat Vb, det som dock händer är att blocklinjeuppskatt-
ningarna blir bredare i varierande grad vid högre Vb, bör undersökas senare 

Kommentaren i (36) är skriven på engelska, medan övrig text är skriven på 
svenska. Det kan tyckas överflödigt att Mattias behöver kommentera vad han 
själv gör. Det är dock inte bara han själv som är en möjlig läsare; koden kan 
vidareutvecklas även av andra programmerare. Eventuellt förstärker det 
verksamhetens inslag av att synliggöra lösningen av problem – genom att 
redogöra för hur han gjort och sedan kommentera detta, bearbetar Mattias 
idéer och lösningsförslag inte bara i tanken utan även skriftspråkligt. 

En erfaren programmerare visar dock upp en annan inställning till vilken 
funktion kommentarerna fyller: 
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jo strävan är att möjliggöra att programkoden på ett så lättläst sätt som möj-
ligt speglar abstraktioner som är relevanta för programmeraren, och döljer 
underliggande lager (dvs. ”datorn”). Således är (en) visionen att få program-
texten läsbar för både datorn och för hyfsat icke-tekniska människor. Du 
frågar om kommentarskrivande – i bästa fall är programkoden så pass lättläst 
och välstrukturerad att detta inte behövs så mycket. (E-postintervju program-
merare IV) 

Mer eller mindre kommentarer behövs alltså beroende på hur programmet är 
utformat: om programspråket är läsbart för både dator och programmerare, 
ska dokumentation och problemlösning i form av kommentarer inte behövas. 
Faktum kvarstår dock att det finns en konvention bland programmerare att 
skriva kommentarer i verbalspråklig form insprängt i (den matematiska) pro-
grammeringen, vilket kräver specialkunskaper och vana. Med det eventuella 
redskapet följer också expertrollen – även om det i citatet ovan refereras till 
”hyfsat icke-tekniska människor” kräver programmering och med den ingå-
ende kommentarer ett visst mått av expertkunskap. Kan kommentarerna där-
för kallas för ett medierande redskap? Jag anser det. 

5.2.6 Sammanfattande jämförelse 
Här följer en sammanfattande jämförelse vad gäller medierande redskap med 
utgångspunkt i de olika praktikgemenskaperna och de olika verksamheterna 
informanterna deltar i.  

Att redskapsanvändningen är likartad behöver inte innebära att verksam-
heterna fungerar lika. I beskrivningen av verksamheterna i kapitel 4 visas att 
flera komponenter än redskapsanvändningen är signifikanta för hur inform-
anterna hanterar verksamheterna. Arbetsdelning, deltagarroller, praktikgem-
enskap, normer och inte minst mål med skrivandet och aktiviteten är även de 
viktiga kategorier.  

De medierande redskap som används i texterna kan relativt tydligt sorter-
as efter vilken typ av text det handlar om: forskningsinriktad text eller annan 
(beskrivande eller instruerande specifikationer, uppdateringar etc.) text. I de 
forskningsinriktade texterna används resonemang och förklaring i syfte att 
positionera sig och diskutera. I de andra texterna används listan, matrisen 
och den schematiska bilden för att beskriva och instruera. De medierande 
redskapen kan också sorteras efter vilken skribentroll som följer med den 
aktuella texten. Mattias på Forskningsföretaget deltar i ett annat slags skriv-
ande än både Rikard på Utvecklingsavdelningen och Peter på Konsultföre-
taget. Mattias skriver ofta för att lösa problem, men även för att positionera 
sig inom forskning och att i sina forskningsrapporter diskutera inom en 
forskargemenskap som inte bara består av hans egen praktikgemenskap på 
forskningsföretaget.128 I forskningsrapportens olika utkast, där Mattias har 
                          
128 Detta visar sig i undersökningen av såväl genrer och skribentroll som medierande red-
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rollen expert (i det här fallet programmerare) som skriver för andra experter 
inom området, används bland annat formel, referat och resonemang. I Rik-
ards uppdateringar på Verkstadskoncernen, där rollen ”expert som vänder 
sig till icke fackkunnig användare” är tydlig, används visserligen också olika 
grafiska figurer, men inget som innehåller matematiska formler, utan snarare 
schematiska bilder i syfte att beskriva.  

En övervägande del av de medierande redskap som används i uppdater-
ingen på Verkstadskoncernen är alltså verbalspråkliga; inga specifikt mateat-
iska eller datalogiska redskap används.129 Uppdateringen innehåller också 
listan med instruktion. Peters texter på Konsultföretaget handlar i första hand 
om specifikationer med matris, frågeformad lista, sparsamt med värderingar 
eller resonemang; det handlar snarare om att beskriva något så att det blir ett 
sakförhållande (eller vad som verkar vara ett sakförhållande). Peter skriver i 
rollen ”expert till annan expert”, men de medierande redskapen är inte, som i 
Mattias fall, diskuterande och teoretiskt resonerande utan snarare praktiskt-
handlingsinriktade. Detta har att göra med att specifikationen i exemplet inte 
har som syfte att resonera sig fram till lämpligaste lösningen, utan erbjuda 
lämpligaste lösningen.  

Det är förmodligen nödvändigt att i specifikationen undvika alla former 
av resonemang: syftet med texten är att presentera ett färdigt förslag och inte 
argumentera eller diskutera för- och nackdelar med en lösning. Programmer-
aren (i det här fallet Peter) använder specifikationen som en instruktion; det 
är inte hans uppgift att värdera eller diskutera innehållet. De verbalspråkliga 
medierande redskapen är här förmodligen delvis styrda av Peters kännedom 
om vad som är möjlig för systemet att genomföra, och kan förklara den (en-
ligt min mening) påfallande ordknappheten – texten har som syfte att specifi-
cera önskvärda egenskaper hos modulen, och Peter med sitt kunnande vet 
vad som är möjliga att begära. Till exempel går det inte att skriva ”systemet 
måste kunna formulera den sökandes motivation och argument för anställ-
ning” eftersom detta skulle vara svårt att översätta till jämförbara, program-
merbara uttryck.  

Mellström (1996) skriver om ingenjörskultur och ingenjörens kunskaps-
syn i olika sammanhang, och beskriver det som ett ”antingen-eller”-resone-
mang: det finns antingen rätt eller fel sätt att se på saker eller förklara saker, 
och inget däremellan. Vanan i att tänka utifrån hur datorn arbetar och vad det 
medför exempelvis specifikationsskrivandet kan tänkas vara en förklaring 
till detta.130 

                                                                                                                             
skap. 
129 I kap. 7 diskuterar jag om det finns typiska ingenjörsredskap. 
130 Mellström (1996) skriver också om hur ingenjörer han intervjuar säger att de inte känner 
igen sig i denna beskrivning, men i flera fall refererar till att ”andra ingenjörer” eller ”den 
typiska, lite vanligare ingenjören än just jag” kanske resonerar på detta sätt (Mellström 
1996:76). 
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Peter visar dessutom upp ett exempel på argumentation, där han skriver i 
rollen som ”expert som ska förklara och övertyga en icke fackkunnig läsa-
re”; här finns i större utsträckning förklaring och resonemang, men inte med 
samma form som i Mattias forskningsrapport (bland annat är de mer var-
dagsspråkligt utformade). 

Redskapet kan också kopplas till makt, i betydelsen att positionera sig i 
forskargemenskapen. Mattias på Forskningsföretaget resonerar i sina rapp-
orter och måste leda saker i bevis, till skillnad från exempelvis Rikards upp-
datering på Verkstadskoncernen, där det eventuella maktförhållandet snarare 
är etablerat på förhand: Rikard skriver i egenskap av expert och behöver inte 
resonera eller hävda något i texten. 
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6 Verksamheter, skrivande och texter på 
Tekniska Institutet 

I kapitel 2 presenterades avhandlingens analysmodell, vilken mynnade ut i 
ett antal frågor som ska besvaras i resultatkapitlen. De frågor som är relevan-
ta för kapitel 6, där utbildningens verksamheter och skrivande undersöks, är 
följande: 

− Hur ser praktikgemenskaperna och de utvalda verksamheterna ut? 
− Hur är skrivandet situerat i respektive verksamhet, (illustrerat i den graf-

iska verksamhetsmodellen och beskrivet i termer av verksamhet, handling 
och operation)? 

− Vilka texter skrivs: vilken funktion har de, har de genrestatus, är roller 
förknippade med genrerna? 

− Vilka medierande redskap används i de undersökta texterna? För att göra 
vad? Finns roller förknippade med redskapen? 

I det här kapitlet undersöks hur några centrala delar av utbildningen är 
organiserade samt i vilka sammanhang teknologerna skriver. Kapitlet inne-
håller också en studie av texterna inom dessa delar.131 Slutligen undersöks 
om några centrala medierande redskap används i texterna.  

Den första delen av utbildningen där skrivandet analyseras är laborationen 
i datasalen, ett vanligt och centralt inslag i civilingenjörsprogrammen. Som 
del i laborationen ingår vanligtvis skrivande av en laborationsrapport som 
teknologerna skriver parvis eller i grupp. Den andra är en projektkurs i pro-
gramutveckling för årskurs 3, en kurs som försöker likna ett ”skarpt” projekt 
och på så sätt förbereda teknologerna för arbetslivet. Teknologerna skriver 
mycket inom kursen, vid sidan av praktisk programmering och ämnesstudier, 
och dokumentationen som ingår i kursen är en av de mer ambitiösa på ut-
bildningen. Laborationerna och programmeringsprojektkursen undersöks 
mer översiktligt.  

Den tredje delen är examensarbetet, i första hand rapportskrivandet, efter-
som det är det största arbetet teknologen genomför inom utbildningen och 
det som ligger närmast arbetslivet, både vad gäller tid, innehåll och arbets-
form. Många (men inte alla) teknologer skriver sitt examensarbete ute på ett 

                          
131 Som beskrivet i 2.6.3 utgår funktionsbestämningen av texterna från informanternas be-
skrivning av texterna och dess plats i verksamheterna, men även resultatet av min analys av 
hur de används i respektive verksamhet. 
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företag eller i en organisation, och står på så sätt med en fot i utbildningen, 
en i arbetslivet. Examensrapporten är ur en synvinkel själva målet med ar-
betet, speciellt för den som genomför en mer teoretiskt inriktad studie. Det är 
också det arbete som, enligt handledare såväl på Tekniska Institutet som ute 
på företag, mest liknar en rapport man skriver i arbetslivet.  

I kapitlet fokuseras relativt mycket på lärarproducerat undervisningsmat-
erial, vid sidan av teknologernas egna texter. Under utbildningen läser man 
dels tryckta läroböcker, dels en mindre mängd artiklar, men många av de 
texter som teknologerna möter är skrivna av lärare eller laborationsassist-
enter som undervisar på den aktuella delkursen. Texterna har naturligtvis ett 
pedagogiskt syfte, exempelvis som led i att instruera hur ett program funger-
ar eller instruera deltagarna att genomföra en speciell uppgift. Men, vilket 
jag avser att visa, dels tjänar de som mall för hur teknologernas egna skrift-
liga arbeten ser ut, dels förmedlar de något som är del i ingenjörens yrkesroll 
och sätt att förhålla sig språkligt till det han arbetar med. En tredje aspekt är 
att undervisningsmaterialet används, ibland till och med skrivs av, teknolog-
er i de högre årskurserna när de arbetar extra som laborationsassistenter eller 
övningslärare.132 

Kapitel 6 kan sägas vara en komprimerad version av de tidigare resultat-
kapitlen 4 och 5 med avseende på upplägg och disposition. Verksamheterna 
beskrivs inte lika ingående som i kapitel 4, och som redan nämnts föreligger 
en annan typ av urval – i kapitel 6 undersöks inte alla informanternas verk-
samheter där arbetsrelaterat skrivandet ingår, utan endast de som kan sägas 
vara centrala och som har en nära anknytning till arbetslivet. Här i kapitel 6 
vill jag undersöka om arbetslivets skrivande är något som man lärt sig och 
fått träna på under sin utbildning till civilingenjör, eller om skrivandet under 
utbildningen är något annat (jfr Blåsjö 2007 och Dias et al. 2006). Kapitlet 
tar dock inte upp någon diskussion om informanternas utvecklingsbanor 
(Wenger 1998), såsom det görs i kap. 4.  

6.1 Verksamheter på Tekniska Institutet 
Den överordnade verksamheten för alla informanter, och för alla teknologer 
generellt, är naturligtvis en undervisningsverksamhet, där de deltar i rollen 
som teknologer.133 De verksamhetstyper som är dominerande är föreläsning-
en, seminariet och laborationen samt olika typer av examination. Utbildning-
en som helhet kan illustreras i Figur 15. 

                          
132 Gränsen mellan att vara teknolog och att vara lärare är för vissa ibland flytande. Exem-
pelvis laborationsinstruktionerna kan först läsas av en teknolog i rollen som student, och sed-
an tjäna som mall för samme teknolog när han ska formulera en egen instruktion inom kurs-
en han assisterar på. 
133 För en kommentar till terminologin (teknolog eller student) se kap.1. 
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Figur 15. Verksamhetsmodell för civilingenjörsutbildningen. Teknologers 
deltagande.  

Det överordnade målet i uppdragskontexten är naturligtvis att nå sin examen 
och bli civilingenjör, och teknologrn deltar i de flesta fall just som tekno-
loger. Redskap för att nå detta är i uppdragskontexten läromedel och olika 
skrivna genrer, men även verksamheter som föreläsningar, seminarier, labo-
rationer och grupparbeten kan ses som redskap för att nå målet. Även kurs-
planer och diverse lärarproducerat material kan ses som redskap; via läro-
planen förmedlas målet med de olika momenten i utbildningen och teknolog-
erna kan bilda sig en uppfattning om vad som förväntas av dem och vilka 
egenskaper och kunskaper som premieras.  

Inom skrivkontexten finns normer och regler som till en början inte alltid 
är synliga för teknologen, vilket kan höra samman med att skrivandet inte 
uppfattas som centralt, varken inom uppdragskontextens praktikgemenskap 
eller skrivkontextens diskursgemenskap (Hållsten 2003, Berends 2005; se 
även 6.2.1 och 6.2.2. Jfr även Dias et al. 1999:49). Via det lärarproducerade 
materialet kan teknologerna dock få en mall eller förebild för hur de själva 
kan utforma skriftliga arbeten.134  
                          
134 Till lärarproducerat material räknas här övningsinstruktioner och föreläsningsanteck-
ningar och också egenproducerade kompendier med exempelvis kompletteringar av tryckt 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: TI 
Mål: få civilingenjörsexamen, tekniskt kunnande. 
Normer: delta som teknolog, fullfölj ditt uppdrag ”som du ska” dvs. följ 
TI:s normer.  
Redskap: muntliga och skriftiga arbeten, för teknologen för att redovisa 
kunskap och bli godkänd.  
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: teknologer, lärare, laborations-
handledare. Teknologen undervisas och examineras, läraren undervisar, 
instruerar och examinerar, laborationshandledaren undervisar/examinerar. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: TI, klassen och examinatorn eller läraren. 
Mål: bli godkänd på respektive moment. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. Enskilda lärarens uttalade och outtalade 
krav. 
Redskap: rapporter etc.,  för att redovisa kunskap.  
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: teknologen, lärare/handledare. Teknologen 
blir bedömd och examinerad. Läraren bedömer och examinerar. 

Skrivande 
Teknologen skriver laborationsrapporter, tentor  etc.  
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Uppdragskontextens normer för deltagandet, här formulerade ”delta som 
teknolog” och ”fullfölj ditt uppdrag som du ska”, hänvisar till den teknolog-
kultur som råder. Många nya teknologer uppfattar miljön som tung och tradi-
tionsrik med outtalade regler för hur man ska delta, medan andra ser den 
som relativt okomplicerat att ”komma in i”. Studentkåren är dock aktiv när 
det gäller att insocialisera nya teknologer genom olika sociala arrange-
mang.135 Även i samband med de dagliga studierna, via lärare och äldre tek-
nologer, förmedlas naturligtvis detta. Arbetsdelningen är inbyggd i själva 
utbildningspraktiken: teknologen gör det han uppmanas att göra inom ramen 
för respektive delkurs, och läraren undervisar och examinerar. 

En vanlig verksamhetstyp inom utbildningen är grupparbetet. Grupp-
arbetet kan både vara initierat av lärare och av teknologerna själva i samband 
med självstudier och tentamensläsning.136 Grupparbetena i sig har jag inte 
undersökt, däremot den skriftliga produkten, dvs. laborationsrapporterna.  

Undersökningens tre informanter har utbildat sig inom två olika utbild-
ningsprogram på Tekniska Institutet, teknisk fysik och datateknik, men har 
genomfört sitt examensarbete på samma institution. En av dem gjorde sitt 
arbete på ett av högskolans forskningslaboratorier, medan de andra två gjor-
de sina arbeten utanför högskolan, med en extern handledare utöver insti-
tutionens.  

Inriktningen mot teknisk fysik är den mest teoretiska, och drar enligt de 
egna företrädarna till sig den mest heterogena studentgruppen. Samtidigt 
som det generellt anses vara en spännande utbildning (”det handlar ju om 
rymden och universum och om hur livet hänger ihop” som Mattias säger när 
han beskriver det) är det svårt för teknologerna att få besked och konkreta 
svar på vad man ”blir” och vad man kan göra efter utbildningen. Mattias, 
uppfattar jag det som, valde teknisk fysik utifrån en allmän nyfikenhet och 
intellektuell utmaning, men han är besviken på att det inte fanns mer struktur 
och tydlighet på utbildningen. Exempelvis uttrycker han missnöje med att 
ingen lärare kunde säga det direkta syftet med en delkurs eller att ”det aldrig 
gick att få besked om hur olika delkurser och moment hängde ihop” (Mattias 
intervju 2, jfr även kap. 7).  

Rikard, från samma inriktning, säger sig över lag vara nöjd med inrikt-
ningen, även om det arbete han sedan väljer inte är direkt typiskt för en tek-
nisk fysik-ingenjör, utan mer handlar om elektronik eller mekanik.  
                                                                                                                             
kurslitteratur samt tentamensfrågor och kommentarer på återlämnade skrivningar. 
135 Jag tar inte här upp alla sociala koder och förhållningssätt teknologerna måste lära sig att 
använda för att kunna delta som just teknologer på ett mer socialt plan. Se dock exempelvis 
Mellström 1996 för en beskrivning av den så kallade nollningen (dvs. den organiserade in-
skolningen i det sociala livet) vid en av våra tekniska högskolor. 
136 Dessa är inte med i studien, trots att de rimligen är både vanligt förekommande och vik-
tiga ur undersökningens aspekt, utöver de specifika fall där mer lärarorganiserade gruppupp-
gifter ingår som obligatorium i de kurser jag valt att undersöka. Skrivsamarbete i samband 
med exempelvis laborationer har jag inte undersökt. Se bl.a. Jansson (2005) och Berens 
(2005). 
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Peter kommenterar sitt val av utbildningen som ”det bästa han gjort” och 
tiden på högskolan som ”den bästa han haft”. Programmerare eller datalog är 
det han vill vara; sedan spelar det inte så stor roll inom vilket område (eller 
”domän” som Peter själv uttrycker det) han arbetar.137 

6.1.1 Programmering  
Programmering är centralt för ingenjörerna i min studie, både i arbetet och 
under utbildningen. Mycket av det som skrivs på Tekniska Institutet behand-
lar programmering på ett eller annat sätt, antingen genom att den aktuella 
uppgiften är en specifik programmeringsuppgift (exempelvis datalaboration-
erna) eller genom att programmering ska användas för att lösa delar av en 
större projektuppgift (exempelvis examensarbetet) .  

Marton & Booth (2000) beskriver programmeringskurser inom tekniska 
utbildningar ur ett lärandeperspektiv:  

Ett sätt att lära sig programmering är genom att ställas inför ett programmer-
ingsproblem och skriva programmet som behövs. Ett annat sätt är att genom 
textläsning och tolkning av andras program försöka börja tänka på en modell 
i form av ett program. […] Processen att tänka ut ett program analyseras ofta 
i tre faser: problem, specifikation, program. Problemet är, inte särskilt över-
raskande, den situation som programmeraren ställs inför, erfara eller ger sig i 
kast med att lösa, och att ta med det innebär att studera det och att lära känna 
dess struktur så att det blir möjligt att skriva ett program för det. Detta leder 
så småningom till en specifikation, som är mer eller mindre en formell sam-
manfattning av vad programmet kräver, i form av datastrukturer, algoritmer, 
interna relationer som rutin, intern anslutningsbarhet och externa relationer, 
till exempel datamiljö och in/utenhet. (Marton & Booth 2000:50) 

Att skriva ett program innebär, i den mest formella bemärkelsen, att först 
tänka ut och specificera en lösning på ett problem, i form av ett översikts-
program som beskriver vad programmet skall göra och uppnå och hur det 
skall vara strukturerat. På grundval av den specifikationen kan man skriva 
programkoden i vilken den specifika lösningen finns. Programmet kan inte 
implementeras i datorn förrän denna kod är klar (Marton & Booth 2000). Till 
viss del används den standardkod som studenten behärskar sedan tidigare, 
till viss del krävs vad Marton & Booth beskriver som ”en rejäl dos krea-
tivitet” (2000:52). 

Beskrivningen kommenteras av en lärare från Tekniska Institutet med 
lång erfarenhet av kurser på olika nivåer:  

Det är också en intressant observation att duktiga matematiker ofta blir fram-
gångsrika programmerare, ofta genom sin förmåga till abstraktion, klassifika-

                          
137 Peter kom inte direkt från gymnasiestudierna till Tekniska Institutet, utan hade ett par års 
arbetslivserfarenhet.  
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tion och kategorisering. - Det generella budskapet till studenterna är alltså 
’gilla matte’. (E-postintervju lärare TI) 

Utöver fakta- och procedurkunskaper vill man alltså även lära ut ett förhåll-
ningssätt, eller sätt att tänka.138 Förutsättningen för att lyckas bra med att lära 
sig att programmera verkar vara att ha ett intresse för matematik, vilket i det 
här fallet handlar om att tänka abstrakt och logiskt. Läraren på Tekniska 
Institutet poängterar också att det inom utbildningskontexten följer krav på 
olika typer av dokumentation i samband med programmeringen: dels doku-
mentation av själva koden, dels dokumentation av modeller och utvecklings-
steg som visar att de har tänkt rätt (vilket kan sägas vara själva kunskaps-
kontrollen i verksamheten – dvs. examinationen).139 Man uppmanar alltså 
teknologerna att, genom av skriva, bearbeta uppgiften såväl som dokument-
era tillvägagångssätt och kunnande. I texten ska man sedan visa att man gått 
den rätta vägen i problemlösningen. Instruktionen till datalaborationen (se 
6.3.1) visar på en önskad arbetsgång; den instruerar inte bara hur teknologen 
ska göra utan även hur arbetet med programmeringen ska struktureras. 

6.2 Skrivande på Tekniska Institutet 
Mycket av skrivandet under utbildningen på Tekniska Institutet handlar om 
att, individuellt och i olika gruppkonstellationer, skriva laborationsrapporter, 
tentamenssvar, kortare och längre projektdokumentationer och rapporter.140  

Inriktningen mot datateknik hade vid tiden för informanternas utbildning 
en kurs i muntlig och skriftlig kommunikation under första årskursen. Tek-
nologerna skrev ett antal kortare texter och en något längre rapport inom 
området kommunikation. Dessutom ingick ett antal muntliga presentationer, 
tillsammans med större föreläsningar och datalaborationer med syfte att lära 
teknologerna att använda datorstödda skrivverktyg och skrivstrategier. In-
riktningen mot teknisk fysik hade inte någon motsvarande kurs.141  

Utöver denna mer faktiska undervisning i skrivande ingår som sagt skriv-
ande och i viss mån bedömning av den skriftliga kvaliteten inom många 
kurser och delmoment. Skriftliga arbeten i form av laborationsredovisningar 
och -rapporter, tentamina, projektredovisningar och dokumentation samt ex-
amensarbetet ingår som examination i egen kraft eller som underlag för en 

                          
138 Se även Olstedt (2001). Det är svårt att säga hur representativ just denna lärares kommen-
tar är, men det är ändå ett exempel på att den finns inom utbildningen. Det återspeglas dock 
inte i större utsträckning i teknologernas skrivande – se vidare i 6.3–6.5. 
139 Om verksamheten ägde rum i en arbetssituation skulle dokumentationen kring hur man 
gått till väga förmodligen inte finnas med (Intervju projektledare Forskningsföretaget). 
140 Med detta följer ett nödvändigt läsande av bland annat läroböcker, artiklar, instruktioner, 
lärares läsanvisningar och laborationsinstruktioner. 
141 Laborationerna kunde exempelvis innehålla disposition, rubriksättning, styckeindelning 
och andra mer språkriktighetsbetonade övningar. 
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muntlig examination. Vissa kurser är upplagda i projektform, vilket här inne-
bär att teknologerna får chans att arbeta i projektgrupper med en uppgift som 
antingen är utformad av läraren på kursen eller utgörs av så kallade skarpa 
projekt, dvs. i projekt som företag eller organisationer gett skolan i uppdrag 
att arbeta med. Vanligtvis har man då handledning från TI kombinerat med 
olika typer av redovisningar och rapporteringar, där representanter från före-
tagen finns med och godkänner uppgifterna. Dessa projekt omgärdas av tids-
planer och krav på dokumentation och rapportering som liknar arbetslivets 
projektarbeten, men med den skillnaden att högskolan examinerar och också 
tar yttersta ansvaret för att projekten blir genomförda. Teknologerna arbetar 
då delvis som professionella ingenjörer, men uppdragen är utformade med 
hänsyn till teknologernas kunskapsnivå och erfarenhet, och vad viktigt är, 
examineras fortfarande av skolan (jfr Dias et al. 1999).  

Syftet med skrivandet handlar, på Tekniska Institutet såväl som inom and-
ra utbildningar, alltså till stor del om att redovisa kunskap och bli examin-
erad. Programmeringen eller beräkningen är visserligen i sig en del i exam-
inationen, men i de allra flesta fall ingår även någon form av labora-
tionsrapport eller längre tentamenssvar. Teknologerna själva använder skriv-
ande i alla sedvanliga undervisnings- och inlärningssammanhang, dvs. de 
skriver för att komma ihåg, för att lära sig och för att strukturera exempelvis 
anteckningar.142 Kurser i grundläggande programmeringsteknik innefattar 
som sagt ofta laborationsrapporter som del i examinationen. Omfånget skil-
jer sig åt mellan olika program och inriktningar. Exempelvis kan deltagarna 
på en kurs i praktisk svenska för matematiker ibland under sina första två år 
på utbildningen inte hinna skriva en hel sida löpande text, inte ens som intro-
duktion till en datalaboration, medan man i andra program skriver relativt 
mycket i examinationssyfte. Ett annat exempel är ingenjörsprogrammet 
medieteknik där teknologerna inom vissa kurser skriver relativt omfattande 
rapporter och uppsatser i examinationssammanhang, och har ett annat fokus 
på reflexion och diskussion än vad de mer traditionella utbildningsprogram-
men kanske har. 

Vad gäller normerna för teknologernas skrivande är det tydligt att hela 
utbildningen är präglad av kontroll och bedömning inom relativt fasta ramar: 
teknologerna vet på förhand när och hur texterna ska lämnas in och redo-
visas, ibland finns formulerade riktlinjer för språkliga och innehållsliga krav 
t.ex. gällande omfång och tänkt mottagargrupp. Redovisningssättet är på för-
hand bestämt, både vad gäller tidsplan och utformning, och teknologerna vet 
att allt de skriver bedöms, åtminstone innehållsmässigt, av en examinator. 
Det vanliga är dessutom att texterna stannar vid detta, även om uppgiften är 
att skriva exempelvis en handledning vars syfte är att någon person utan spe-
cialkunskaper ska förstå. Dessa specifika omständigheter återkommer jag till 
i avsnitt 6.4. 
                          
142 Se Berge 2005 om olika (bl.a. kognitiva) syften med att skriva. 
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Några kurser inom utbildningen är alltså upplagda i projektform för att i 
så stor utsträckning som är möjligt efterlikna arbetssätt och -organisering i 
arbetslivet och på så sätt träna teknologerna i ett professionellt förhållnings-
sätt. Det erbjuder också tillfällen då man skriver man för en verklig läsare 
inom eller utanför högskolan.143 Detta är något som diskuteras i Dias et al. 
(1999), där man bland annat kommenterar vad man kallar för dubbla syften 
med utbildningens skrivande. Dels finns ett kunskapsrapporterande syfte: 
studenten ska skriva för att rapportera vad han kan och läraren ska kunna 
examinera och utifrån texterna gradera studenten. Dels finns ett socialt eller 
kulturellt syfte med skrivandet i utbildningen: studenten ska tränas i att skri-
va som man gör inom det aktuella fältet, hos Dias et al. exempelvis medicin 
eller arkitektur. Detta innebär dock inte självklart att det handlar om det 
aktuella professionella fältet, utan snarare inom det utbildningsrelaterade 
fältet. Man lär sig att skriva som man gör inom arkitektutbildningen eller 
ingenjörsutbildningen, vilket inte behöver vara samma sak som att skriva för 
den yrkesverksamma arkitektens eller ingenjörens (Dias et al. 1999).  

Dias et al. (1999) diskuterar i samband med detta även hur projekt-
metodik används för att efterlikna professionellt arbete och skrivande, men 
hävdar att det aldrig fullt ut går att simulera en riktig arbetssituation, med de 
komplexa relationer och maktförhållanden som råder, inte bara inom den 
aktuella praktikgemenskapen utan även mellan praktikgemenskapen och 
andra agenter (se även Miettinen 1999). Detta är något som studenter inte är 
förberedda på när de kommer ut i arbetslivet. Skrivande verkar betraktas 
som en form av tyst kunskap, dvs. normer kring språkbruk och andra förhåll-
ningssätt förväntas förstås utan att de explicitgörs.  

6.2.1 Skrivande på Tekniska Institutet: lärares kommentarer 
I avsnitt 6.1 kommenterades att teknologerna i vissa fall uppmanas att skriva 
för att reflektera och utvärdera, inte bara för att exempelvis rapportera ett 
tillvägagångssätt, men det är dock ovanligt att denna reflexion syns i text-
erna. Inte heller alla lärare anser att skrivande är något som lämpar sig för re-
flexion. Exempelvis ser en del lärare skrivandet som ett nödvändigt ont (”Så 
måste ni få till en rapport också”), medan andra minimerar betydelsen av den 
skrivna texten (”Bara ni kan visa att uträkningen är korrekt bryr jag mig inte 
om texten så är skriven på urdu”).144 Skrivande ingår dock som ett självklart 
sätt att examinera, i kombination med praktiska tillämpningsövningar. Mån-

                          
143 Jag menar inte med detta att läraren eller examinatorn inte skulle vara en verklig läsare. 
Med verklig läsare menar jag snarast en läsare som ska använda texten för att göra något, 
exempelvis följa en instruktion eller påverkas att handla på ett visst sätt, till skillnad från den 
examinerande läraren som läser en instruktion för att bedöma om den skulle kunna användas 
i sitt rätta sammanhang (bl.a. av en presumtiv användare av ett program).  
144 Se vidare 6.3.1. 
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ga lärare är förstås överens om att det är bra att teknologerna får möjlighet 
att öva upp sina kommunikativa färdigheter, både i tal och skrift.  

Ibland tror jag att det skulle underlätta om studenterna kunde få mer träning i 
och återkoppling på att formulera texter med tekniskt innehåll. Ibland inträf-
far det att man i labbrapporter, tentor eller första utkast till specifikationer 
eller rapporter för exjobb får texter som är direkt undermåliga. (E-post-
intervju handledare I, TI) 

En kurs i att skriva sin examensrapport anses exempelvis vara ett ändamåls-
enligt och bra inslag i utbildningen. Det är dock ovanligt att man inom ram-
en för en delkurs arbetar aktivt med skrivandet och de texter man ändå kräv-
er av teknologerna.145 Vissa program har som tidigare sagts en obligatorisk 
kurs i kommunikation, men det hänger mycket ihop med att några av de mer 
tongivande lärarna på respektive institution argumenterat framgångsrikt för 
detta. Andra program har inte har något inslag alls av den här typen. Vad en 
sådan kurs har för effekt på deltagarnas skicklighet och vana att skriva texter 
och presentera muntligt har aldrig riktigt testats.146  

På den institution där mina informanter gjorde sina examensarbeten för-
sökte man, i linje med teknologernas önskemål, tydligare uppmärksamma de 
skriftliga arbeten som ingår i respektive kurs. Ansträngningar gjordes alltså 
att ”få med” fler lärare i arbetet med att bedöma även språk och text, inte 
bara innehåll, i de skriftliga arbeten teknologerna lämnade in. Detta funger-
ade inte särskilt bra, förmodligen beroende både på tidsbrist hos respektive 
lärare och eventuellt osäkerhet hos lärarna i hur de skulle lägga upp arbetet 
med att bedöma och diskutera texterna. 

6.2.2 Skrivande på Tekniska Institutet: informanternas 
kommentarer 
De tre informanterna har relativt olika inställning till skrivandet under ut-
bildningen. De delar åsikten att man skrev alldeles för lite; de tycker inte att 
de har någon användning av de olika uppgifterna de skrev och blev bedömda 

                          
145 Vid ett par tillfällen under åren 1999–2001 anordnades kurser för lärare i att läsa och dis-
kutera de texter som teknologerna skriver inom ramen för olika kurser. Deltagarna var natur-
ligtvis intresserade och engagerade i att föra diskussionen kring skrivande och texters betyd-
else för de blivande ingenjörerna. Kursen uppmuntrades av institutionsledningen och genom-
fördes vid tre tillfällen. Deltagarna var över lag nöjda, men de som valde att vara med var 
förstås de som sedan tidigare var intresserade av skrivande och kanske redan hade en inställ-
ning som tillmötesgick teknologernas önskemål om att mer fokus skulle ligga på den skrift-
liga kvaliteten hos examinationsuppgifterna. De lärare som valde att inte delta i kursen lade 
förmodligen heller inte någon vikt vid vad skrivandet och texterna fyllde för funktion i exa-
minationen. 
146 Man kan också diskutera vad en fempoängskurs i början av en lång utbildning verkligen 
får för genomslag. Se även Ford (2004) angående om teknologer bär med sig kunskaper från 
skrivkurser till teknikkurser inom en amerikansk ingenjörsutbildning. 
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på under tiden på Tekniska Institutet. Rikard på Verkstadskoncernen har ex-
empelvis grundinställningen att skrivandet på Tekniska Institutet var till-
krånglat och ”fint”, jämfört med i arbetslivet. Peter på Konsultföretaget (den 
enda av informanterna som gått datateknikprogrammet) nämner just kommu-
nikationskursen som det enda tillfället man fick skriva för en bredare (fiktiv) 
mottagargrupp, men att det var i väldigt liten skala. Peter säger sig visser-
ligen kunna det han gör på Konsultföretaget, vad gäller skrivande, men det 
härrör enligt honom inte från utbildningen utan från tidigare arbeten. 

Mattias på Forskningsföretaget refererar dock till sin handledare för ex-
amensarbetet:  

han sa så bra saker som jag inte förstod vad jag skulle ha det till och nu när 
jag jobbar är det som att jag alltid kunnat det (Mattias intervju 2) 

Mattias är också den informant vars skrivande i arbetet mest liknar just 
examensarbetet – de andra två informanterna har arbetsuppgifter som ligger 
långt ifrån forskningsprojektets.  

Ingen av informanterna reflekterar över om läsandet under utbildningen 
spelar roll för skrivandet. Jag vill dock hävda att de texter teknologerna läs-
er, framför allt de som är producerade på nära håll, dvs. av lärare eller lab-
orationsassistenter, har ett visst inflytande på teknologernas egna skrivande, i 
den meningen att texterna förmedlar en inställning till programmering och 
teknik som många ingenjörer har gemensamt. Undersökningen kommer att 
visa att texterna och de medierande redskapen återspeglar en vardaglighet 
och rättframhet, snarare än ett problematiserande eller reflekterande förhåll-
ningssätt i beskrivningen av programmering och teknikanvändning (tvärte-
mot mot det Rikard kommer ihåg från högskolan; se även Mellström 1996). 

6.3 Laborationer i datasalen 
Kurserna på Tekniska Institutet är ofta strukturerade enligt modellen föreläs-
ningar, självstudier och datalaborationer.147 Datalaborationerna genomförs 
ofta två och två eller i grupp, i en datasal, där en eller flera laborations-
assistenter instruerar teknologerna. Assistenten kan också vara den som ex-
aminerar den muntliga delen av laborationen. Ett vanligt upplägg är att man 
skriver upp sig på ett schema för redovisning (eller i förväg anmäler sig via 
kursens hemsida), och assistenten lyssnar på redovisningen direkt i data-
salen.  

Den muntliga redovisningen äger rum kring en dataskärm där gruppen får 
demonstrera sin lösning och argumentera för tillvägagångssättet. Oftast kom-
pletteras redovisningen med en skriftlig laborationsrapport. Teknologen får 
ett kvitto på godkänd laboration, som han kan lägga till kursdokumenta-

                          
147 Ett alternativt upplägg är kurser som har s.k. övningar, vilka innebär redovisningstill-
fällen med den ordinarie läraren. 
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tionen. Laborationen är alltså del i kursens examination och ibland kan re-
sultatet på laborationerna vara värda vissa poäng i kursens slutliga tentamen. 
En verksamhetsmodell för laborationerna illustreras i Figur 16. 

 
Figur 16. Verksamhetsmodell för laboration i datasal. Teknologers 
deltagande. 

Uppdragskontexten, där rapportskrivandet är en del, handlar naturligtvis om 
verksamheten datalaboration. Målet för teknologen är att bli godkänd på lab-
orationen för att kunna gå vidare med den kurs laborationen ingår i. Praktik-
gemenskapen kan sägas vara Tekniska Institutet generellt och den egna 
klassen (alternativt gruppen man laborerar tillsammans med) samt de lärare 
och assistenter som är knutna till laborationen.  

Verksamhetens viktigaste handlingar är dels det praktiska arbetet vid 
dataskärmen (laborerandet), dels rapportskrivandet. Skrivandet kan visserlig-
en för vissa teknologer (och assistenter alternativt lärare) betraktas som en 
verksamhet i sig, men samtidigt äger inte rapportskrivandet rum om det inte 
aktualiseras av själva laborationsuppgiften. Däremot kan rapportskrivande 
på ett generellt plan ses som en verksamhet som återkommer enligt ett för 
teknologerna känt mönster inom olika kurser under utbildningen. Skrivkon-

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: TI, klassen, laborationsassistenter, ev. examinator/lärare 
på kursen. 
Mål: bli godkänd på delkursen, komma vidare i utbildningen. 
Normer: samarbete i datasalen, ordningsregler vid examination. 
Redskap: rapporten, för att redovisa kunnande och examineras, delta  
i arbetsgruppen/kursen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: laborationsgruppen, andra 
teknologer i klassen, labbassistenterna. Teknologerna (parvis el. grupp) blir 
instruerade, löser uppgiften och redovisar, laborationsassistenten instruerar 
och examinerar. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: TI, klassen och examinator/lärare. 
Mål: skriva en godkänd laborationsrapport. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet, (ibland uttalade, ibland outtalade) krav på 
språk och stil i rapporten. 
Redskap: rapporten, för att redovisa kunnande och examineras. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Teknologerna och laborationsassistenten. 
Teknologerna instrueras och examineras, laborationsassistenten instruerar, laborations-
assistenten,  lärare examinerar. 
 

Skrivande 
Teknologen skriver labbrapport.  
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texten kan därför ses som dels inbäddad i uppdragskontexten, dels gräns-
överskridande i den meningen att laborationsrapporten återkommer i flera 
olika typer av laborations- och kurssammanhang. Likaså kan den muntliga 
examinationen dels ses som en verksamhet i sig, som återkommer i olika 
sammanhang, dels som en handling inom verksamheten datalaboration. 

Målet med rapportskrivandet är att bli godkänd på laborationen genom att 
skriva en genreenlig rapport som uppfyller examinatorns krav. Kraven kan 
vara mer eller mindre specifika, vilket beskrivs i 6.3.1.  

Inom verksamheten råder en maktrelation: det är alltså laborationsassist-
enten som ansvarar för ordningen i laborationssalen och examinerar den 
muntliga redovisningen, och teknologerna måste finna sig i vissa ordnings-
regler vad gäller exempelvis turordning och omfång. En av mina informanter 
återkommer i våra intervjuer till att assistenterna ofta har krav på att man ska 
uttrycka sig ”fint” i den skriftliga delen av redovisningarna utan att de alltid 
kan argumentera varför, vilket naturligtvis kan vara en källa till problem: 
teknologen är i beroendeställning hos assistenten som dessutom ställer krav 
som (enligt teknologen) ligger utanför uppdragskontextens mål. Enligt in-
formanten är målet ofta är att lösa ett programmeringsproblem, inte att ut-
trycka sig på något speciellt sätt. Vad informanten eventuellt pekar på här är 
att det inom skrivkontexten finns krav som inte riktigt uttalas, exempelvis 
krav på tydlig argumentation eller genremässig anpassning vad gäller strukt-
ur eller logik – det kan också vara så att assistenten avser en språklig form 
eller ett uttryckssätt som han inte riktigt har introducerat för teknologerna. 
Det kan också förklaras av att teknologen ska anpassa sig till normer som 
assistenten förmedlar, trots att det är en icke närvarande lärare som bedömer 
och examinerar.  

Redovisningen av många datalaborationer sker alltså muntligt vid dator-
skärmen, och teknologerna får tillfälle att berätta hur de tänkt när de löst de 
olika problemen. Något som aktualiseras är huruvida samtalsformen shop 
talk (Mellström 1996) är något som etableras i detta sammanhang: Visser-
ligen är sammansättningen av deltagare (de redovisande teknologerna och 
den examinerande laborationsassistenten) inte jämlik och visserligen är det 
inte säkert att samtalsstilen alltid är expressiv och känslosam, men själva 
formen ”lösa problem genom att samtala kring en datorskärm” är snarlik 
shop talk. I kapitel 7 återkommer en diskussion om shop talk som samarbets-
form (se även Jansson 2005 och 2006 om samarbete, samtal och hantering av 
lärares skriftliga kommentarer på laborationsrapporter).  

I 6.3.1–6.3.4 presenteras två slags texter som är situerade i laborations-
verksamheten, nämligen laborationsinstruktionen (eller ”labbpeken” som 
den kallas av såväl teknologer som lärare) och laborationsrapporten. De två 
texterna hänger samman på så sätt att instruktionen kan ses som normerande 
för rapporten: i instruktionen anges krav på såväl själva laborationen som 
den muntliga och skriftliga redovisningen, och detta kan naturligtvis påverka 
utformningen av rapporten. 
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6.3.1  Laborationsinstruktionen  
Instruktionen till datalaborationen är en vanlig genre inom praktikgemen-
skapen. I början av utbildningen är det vanligast att teknologen läser instruk-
tionen, men det händer också att teknologerna får i uppgift att skriva en in-
struktion, exempelvis i samband med laborationer eller som del i en exam-
ination där ett program ska dokumenteras på olika sätt. Laborationsinstruk-
tionen kan i det avseendet fungera som förebild för det egna skrivandet. 
Ibland är instruktionen till den aktuella laborationen dessutom skriven av en 
teknolog från högre årskurser.148 Laborationsrapporten är som redan nämnts 
del i examinationen, ofta tillsammans med en muntlig redovisning. 

Skrivandet av instruktionen är inte något jag har studerat i den här under-
sökningen, däremot själva instruktionstexten. Instruktionen har som syfte att 
instruera teknologerna genom den aktuella datalaborationen, men den har 
också en undervisande funktion genom att den exemplifierar hur man bör 
presentera resultat. Själva laborationen är ju del i en kurs med ett visst inne-
håll, och som del i kursen ska teknologerna exempelvis öva praktisk pro-
grammering och genom redovisningar, med laborationsinstruktionen som 
vägledning, visa att de har genomfört uppgiften.149 Instruktionen kan ses som 
medierande redskap på genrenivå, eftersom det är den som medierar inne-
hållet och gör det möjligt för teknologen att delta i laborationsverksamheten. 
Instruktionen är något som är format av praktikgemenskapen och används i 
speciella sammanhang för att mediera det aktuella kursinnehållet. Berends 
(2005) poängterar visserligen att instruktionerna, och därigenom examina-
tionskraven, kan vara relativt starkt knutna till aktuell lärare, dvs. olika lärare 
ställer olika krav på de skriftliga redovisningarna (jfr även 6.2.1). I (37) åter-
es en instruktion inom en programmeringskurs.  

(37) Instruktion till datalaboration, TI 

I läroboken finns ett program som skriver ut filkatalogträd med hjälp av de 
mest avancerade swingkomponenterna, Jtree. Koden finns här: [hänvisning 
till webbplats] Kompilera den och provkör med  

Java DirTree 

som ska visa trädet under den katalog du står i.  

Laborationsinstruktionen är som sagt en vanlig text inom praktikgemen-
skapen. Texten i (37) har som syfte att instruera teknologen att göra något 

                          
148 Det kan diskuteras huruvida det verkligen är ”samma” teknologer som skriver instruktion-
erna till laborationerna; de deltar i andra roller som handledare jämfört med när de deltar 
som teknolog. Dessutom: vissa lärare skriver instruktionerna till laborationerna själva, även 
om de inte sedan handleder laborationerna.  
149 En instruktion som följer med en produkt där detta undervisningssyfte inte finns med, ser 
förmodligen annorlunda ut. Jfr exempelvis Mårdsjö (1992) om instruktionens tre funktioner: 
instruktion, beskrivning, motivering. 
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praktiskt och genom detta lära sig (och kunna redovisa) något. Texten ser till 
den verbalspråkliga utformningen inte särskilt tekniskt specifik ut (den inne-
håller exempelvis inga formler eller matematiska tecken) men den kräver 
specialkunskap vad gäller begrepp och uttryckssätt. Man måste veta vad som 
menas med trädmodell, swingkomponent, katalog, kompilera etc. för att ha 
en möjlighet att förstå och använda texten.  

Ytterligare ett exempel är hämtat ur en kurs i datorseende (vilket är en 
valbar kurs för de båda programmen mina informanter gått). Laborations-
instruktionen innefattar både allmänna anvisningar om uppgifter och redo-
visningar och instruktioner till själva uppgifterna som ska göras.  

Instruktionerna innehåller exempelvis kortare beskrivningar av det aktu-
ella program som ska användas. Det aktuella programmet man ska använda i 
det här fallet har en funktion som kallas loggbok: 

(38) Instruktion till datalaboration, TI 

I vissa lägen kan det vara önskvärt att spara både inmatningen och utmat-
ningen från en MATLAB-session i en loggbok.  

Detta görs genom att skriva 

Diary filnamn 

vilket får MATLAB att kopiera all inmatning och utmatning (synlig på 
skärmen) till filen filnamn. När väl en loggbok öppnats, kan du stänga av och 
återstarta utmatningen till denna medelst diary off och diary on.  

Texten i (38) kan alltså sägas ha flera olika syften eller funktioner, såväl in-
struerande för ett speciellt tillfälle (laborationen som ska göras) och instruer-
ande av mer allmän karaktär (exempelvis om hur programmet arbetar och 
hur bilder ska hanteras och sparas; det handlar om en instruktionen som inte 
enbart kan användas i samband med den aktuella kursen utan gäller mer 
generellt).  

En tredje typ av instruktion är den av mer administrativ karaktär. Det kan 
gälla hur man bokar tid för redovisning och olika krav som ställs på redovis-
ningarna, samt hur laborationerna värderas i relation till delkursen de ingår i. 
Exempelvis finns en rubrik kallad ”Redovisningskrav”: 

(39) Instruktion till datalaboration, TI 

Redovisningskrav  

En laboration bedöms antingen som godkänd eller underkänd. Om labora-
tionen underkänns blir du ombedd att komplettera samt att redovisa (hela) 
laborationen vid ett senare tillfälle.  

Under redovisningen skall du kunna svara på frågor av allmän och specifik 
natur angående den metodik som används samt frågor som innebär att du 
måste reproducera (delar av) laborationsuppgifterna. Lättast hanterar du det 
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senare genom att spara dina Matlab-kommandon i ett Matlab-script (se 
nedan).  

Före redovisningen skall du ha dokumenterat dina svar på frågorna i labora-
tionsanvisningarna skriftligt. Beskrivningen skall omfatta en sammanfattning 
av resultaten och slutsatserna därav på ett sådant sätt att texten kan läsas rim-
ligen fristående från laborationsinstruktionen.  

Den (kortfattade) labrapport som du på detta sätt sammanställer fungerar som 
ett kompletterande inlärningsmoment och ger dig träning i att dokumentera 
experimentellt arbete. Typiskt kan ett par A4-sidor text samt utskrifter av de 
viktigaste resultatbilderna räcka. Kom väl förberedd till redovisningen. 

För just dessa laborationer får man bonuspoäng på kursens tentamen om man 
redovisar laborationerna inom en viss tidsram. I instruktionen motiveras 
dessutom författandet av laborationsrapporten – teknologerna uppmanas att 
se det som ett inlärningsmoment som kan öka kompetensen i att skriva 
rapporter.150 

Instruktionerna i samband med datalaborationerna kan sägas vara genre-
texter: de har en relativt konventionaliserad form (även om det som sagt 
finns variationer mellan olika lärares utformning) och teknologerna vet hur 
de ska användas. Textens författare skriver i rollen som lärare, i vissa fall 
även som examinator, och teknologerna läser och använder texten i rollen 
som just studenter (eller elever). Med rollerna följer ett maktförhållande: 
teknologerna vet att de måste läsa texterna för att kunna tillgodogöra sig in-
formationen, genomföra uppgifterna och slutligen bli godkända på labora-
tionen.  

Det är svårt att tänka sig ett annat redskap än en skriftlig instruktion, när 
det handlar om så pass mycket detaljer i informationen, i kombination med 
praktisk information såsom gruppstorlekar och den aktuella kursen. Alter-
nativ till instruktionen i text skulle dock kunna vara en enbart muntlig gen-
omgång där teknologerna samlas kring en dator, eller helt enkelt att tek-
nologerna fick sätta sig ner och prova, utan handledning.151 Att använda en 
skriven text för att instruera kring en datalaboration är självklart, bland annat 
med tanke på hur mycket detaljinformation det handlar om.  

6.3.2 Medierande redskap i laborationsinstruktionen 
Laborationsinstruktionerna har ofta ett personlig tilltal, i och med ett vardag-
ligt du-användande och uppmaningar i imperativform (”kör och kolla att det 
ser bra ut”):  

                          
150 Det är ett relativt ovanligt inslag i instruktionerna att ange andra mål med skrivandet än 
att det ingår som examination av den aktuella kursen.  
151 Detta gör säkert vissa teknologer, på eget initiativ. Det är naturligtvis möjligt att de lär sig 
att programmera den vägen, men det är dock svårt att fullfölja den specifika uppgiften utan 
en instruktion.  
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(40) Instruktion till datalaboration, TI 

I läroboken finns ett program som skriver ut filkatalogträd med hjälp av de 
mest avancerade swingkomponenterna, Jtree. Koden finns här: [hänvisning 
till webbplats] Kompilera den och provkör med  

Java DirTree 

som ska visa trädet under den katalog du står i.  

Din uppgift är att modifiera programmet så att det visar ett helt annat träd, 
nämligen livsträdet. I trädets rot ska det stå liv och roten ska ha tre barn, 
Växter, Djur och Svampar som i sin tur innehåller ordningar, underordning-
arna familjer, släkten och arter. Börja med några små ändringar:  

I rotnoden ska ordet ”Liv” stå, inte katalognamnet 

I metoden private void buildTree () suddar du allt och skriver nya satser som 
gör följande.  

Tillverka en nod child på samma sätt som rotnoden men med texten Växter. 

Addera den till trädmodellen med root som förälder. Några rader längre ner i 
koden ser du hur det går till.  

Gör likadant med djur och svampar. 

Kompilera, kör och kolla att det ser bra ut. 

För informanterna Peter och Rikard var listan (se 5.2.1) ett vanligt medier-
ande redskap i deras skrivande i arbetet. Redskapet används även i labora-
tionsinstruktionen (se (40)), i form av en steg-för-steginstruktion med krono-
logisk disposition. Allt är dock inte utformat i listform; viss instruktion är in-
bäddad i den löpande texten.  

Texten kräver specialkunskap på begreppsnivå: förståelse av eller åtmin-
stone kännedom om ord som katalog, satser, rotnod och kompilera krävs för 
att man ska kunna följa instruktionen. Man skulle kunna uttrycka det som att 
det medierande redskapet (listan) är enkelt medan det som medieras kräver 
specialkunskaper. Skribenten har valt kända begrepp, hämtade ur ett vardag-
ligt ordförråd, nämligen träd, växter, djur och svampar, förmodligen för att 
underlätta för en ovan programmerare att förstå uppgiften och strukturen 
bakom programmeringen som ska tillämpas.  

En tolkning är att man av pedagogiska skäl medvetet undviker det speci-
ikt tekniska och i stället använder ett vardagligt språk när man skriver om 
tekniken, exempelvis i formuleringar som ”snygg prototyp”, ”det ska se bra 
ut”. (vilket diskuteras i 7.2.3). Genom att försöka få tekniken att låta enkel 
signalera man till teknologen att ”det här är inte så svårt”, i led med textens 
pedagogiska syfte. 
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6.3.3 Laborationsrapporten  
Laborationsrapporten är en vedertagen redovisningsform. Olika lärare har 
olika krav på rapporterna, och kraven formuleras mer eller mindre explicit. 
En del lärare vill ha korta rapporter som i princip bara redovisar beräkning-
arna, medan andra kräver mer verbalspråkligt rapporterande. I (41) visas en 
del av en rapport skriven av teknologer. Exemplet är hämtat ur syftesform-
uleringen samt den inledande texten till avsnittet ”Utförande”. 

(41) Laborationsrapport från programmeringskurs TI 

Laboration 6 föreställer ett scenario där ett antal abonnenter är kopplade till 
en lokal telefonväxel (LE). Från denna lokala telefonväxel är n antal kablar i 
sin tur kopplade till en regional växel (RE). Man kan säga att den begränsade 
resursen här är mängden kablar (kapacitet) mellan LE och RE. Om abonnent-
erna upplever spärr när de försöker ringa ett samtal, så betyder detta att vid 
den tidpunkten, är alla kablar (resurser) upptagna med andra samtal.  

Utförande 

Den parameter som står i fokus under hela denna laboration är sannolikheten 
för att få spärr (blocking probability) dvs. sannolikheten att ett samtal inte 
kan kopplas fram p.g.a. otillräckliga resurser. Denna sannolikhet € kan räknas 
fram genom nedanstående ekvation, eller genom simulering i opnet (det som 
kommer att utföras i denna laboration). 

Exemplet visar ett avsnitt där man inte bara redovisar beräkningarna utan an-
ger villkor och omständigheter kring laborationen.  

Inte bara instruktionerna (6.3.1), utan även laborationsredovisningarna har 
skrift som naturligt medium. Den muntliga redovisningen har visserligen 
också en framträdande roll i examinationsmomentet, men det är fortfarande 
den skriftliga rapporten som ses som central; det vanliga är att den muntliga 
redovisningen utgår från den skriftliga rapportens disposition och innehåll, 
snarare än tvärtom.  

Syftet med rapporterna är i första hand att redovisa kunnande. Beroende 
på den instruktion man fått ser rapporterna olika ut; på Tekniska Institutet 
finns inte en explicit, konventionaliserad form, exempelvis i form av en 
mall, utan olika lärare ställer olika krav. Vissa laborationsrapporter teknolog-
erna skriver är också färgade av de aktuella instruktionerna, eftersom texten 
signalerar kraven på redovisningen, och följden blir av naturliga skäl att tek-
nologerna skriver en rapport enligt examinatorns standard.  

6.3.4 Medierande redskap i laborationsrapporten 
Texten i (42) är hämtad ur en laborationsrapport där uppgiften är att skriva 
ett program för en telefonväxel. Ett vanligt upplägg är att illustrerar resone-
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manget i ett antal möjliga scenarier, för att specificera vilka olika situationer 
programmet måste hantera: 

(42) Laborationsrapport, TI 
Scenario 1: Att både räkna ut och simulera sannolikheten för att få spärr då 
antal linor(n), är fem och då den erbjudna trafiken (A) varierar mellan noll 
och tio. 
Scenario 2: För några valda värden på erbjuden trafik öka antal linor och se 
vad detta har för effekt på sannolikheten att få spärr.  
Scenario 3: Då spärrsannolikheten är ungefär 0.2 och då antal linor är 5, 10 
och 15 st, ställa upp en tabell med erbjuden trafik, utnyttjande och relativ 
ökning av sannolikheten för att få spärr.  
Scenario 4: I det sista scenariot skall antal linor vara 25st medan erbjuden 
trafik ökas från 27 till 28 med 0,1 steg. Därefter skall resultaten förklaras. 

Beskrivningen av de olika scenarierna är inte utformad i löpande text (i stil 
med ”Scenario 1 är upplagt enligt förutsättningarna att de både ska räkna 
ut…”) utan även här används listan. Listan i exemplet är snarlik en kon-
ventionell punktlista. Den har dock inte exempelvis symmetriskt utformade 
punkter, utan punkterna är snarare formade i icke satsformade meningar av 
olika slag (exempelvis nominalfraser), olika utformade för varje beskrivet 
scenario. Detta kan bero på antingen att det inom praktikgemenskapen inte 
finns någon uttalad norm för hur redskapet ska vara utformat, eller att tekno-
logerna som skrivit listan inte approprierat den norm som råder. Skribenterna 
använder i så fall listan i en situation där listan brukar användas men red-
skapet är inte format på rätt sätt (Wertsch 1998).  

I laborationsrapporterna illustreras ofta resultat av datakörningar i form av 
grafer eller bilder: 

Figur 17. Graf ur laborationsrapport, TI. 
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Grafen i Figur 17 illustrerar resultatet av en datakörning och texten lyfter 
fram det som anses viktigt i vad grafen visar. Det räcker alltså inte med att 
enbart presentera grafen, inte heller räcker det med enbart text, utan både 
graf och text ska finnas med (jfr formelanvändandet i forskningsrapporter på 
Forskningsföretaget, i exemplet formeln 5.2.4). I Jansson (2006) framgår av 
teknologernas samtal kring laborationsrapporterna att de har problem med 
hur de ska använda och kommentera grafer, som uppenbarligen är obligator-
iskt att redovisa, i den löpande texten (Jansson 2006). 

Överlag innehåller de undersökta laborationsrapporterna i första hand 
redovisning av metod, tillvägagångssätt och resultat, men inte särskilt myck-
et diskussion eller reflexion kring resultaten. I vissa fall finns kortare avsnitt 
av diskussion med, men den kan lika gärna beröra gruppens samarbete som 
en diskussion av laborationsresultaten. 

6.3.5 Sammanfattning  
Laborationerna i datasalen beskrevs i avsnitt 6.3. Analysen av verksamheten 
(Figur 16) visar att det råder en maktrelation i det att teknologen deltar i en 
beroendeställning, eftersom laborationsassistenten (alternativt kursförestånd-
aren) är den som examinerar och teknologen är den som ska examineras.  

Skrivandet av laborationsrapporten är en av de centrala handlingarna i 
verksamheten datalaboration, tillsammans med själva laborerandet vid dat-
orn, men kan samtidigt ses som en verksamhet i sig: Rapportskrivande åter-
kommer inom olika delar av utbildningen, på olika kurser, och är något som 
teknologen förväntas behärska.  

Den laborationsinstruktion som teknologen har till hands kan betraktas 
som normerande för det egna skrivandet: i instruktionen anges inte bara vilk-
et problem som ska lösas utan även krav på hur den skriftliga dokumenta-
tionen (laborationsrapporten) ska utformas. Detta är mer eller mindre expli-
cit uttryckt; för många teknologer kan de ibland outtalade kraven vara en 
källa till problem. Olika lärare ställer dessutom olika krav. Ett sätt för tekno-
logen, som alltså är i beroendeställning inom verksamheten, att hantera det 
hela är att helt enkelt genom erfarenhet lära sig hur varje lärare vill ha det. 
Alternativet skulle kunna vara att man exempelvis på institutionsnivå ut-
formade en gemensam mall för rapporterna, eller att varje lärare/instruk-
tionsförfattare i sin egen text angav vilka krav som gäller för den aktuella 
rapporten. En del lärare gör visserligen redan detta, men studier av just den 
här typen av skrivande säger att de implicita normerna ändå uppfattas som 
problematiska för såväl teknologer som studenter i allmänhet (Ford 2004, 
Jansson 2006; Berends 2005). 

I instruktioner såväl som i rapporter används listan som medierande red-
skap. I rapporterna används olika slags grafer och diagram för att illustrerar 
laborationsresultat. Även om laborationsinstruktionen ibland efterlyser dis-
kussion, är det inte självklart att några redskap i form av resonemang eller 
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argumentation används för att verkligen föra en diskussion i texten. I text-
erna förekommer specifika tekniska uttryck, men det finns ofta, tillsammans 
med exempelvis listan, ett vardagligt och enkelt tilltal och språk. Rapporter-
na som teknologerna skriver har inte samma inslag av vardaglighet, även om 
sådana exempel naturligtvis finns. Rapporterna har ju ett annat krav på att re-
dovisa kunskap, som instruktionerna inte har. I kapitlets sammanfattning dis-
kuteras detta ytterligare. 

6.4  Programutvecklingsprojektkursen 
I årskurs 3 ges en projektformad kurs i programutveckling, där examination-
en går ut på att sammanställa en skriftlig projektdokumentation och en 
muntlig redovisning av projektets olika delar. Den huvudsakliga uppgiften är 
att projektera en programprodukt – deltagarna arbetar i grupper dels med en 
många gånger extern uppdragsgivare, dels med en kursansvarig lärare från 
Tekniska Institutet som handledare.152 Uppgiften handlar om att lösa ett spe-
cifikt programmeringsproblem, presentera det muntligt och skriftligt och äv-
en opponera på en annan grupps projekt och presentation. Ett antal lärare 
deltar i examinationen, både i de muntliga momenten och i den skriftliga 
dokumentationen. Förutom de reguljära föreläsningarna ges ett antal gäst-
föreläsningar och handledning av olika slag.  

Kursen avser att likna ett ”skarpt” projekt så mycket som möjligt, men 
själva skrivandet är omgärdat av instruktioner, t.ex. hur dokumentationen 
ska se ut och hur instruktionen till den presumtiva användaren ska utformas, 
explicita krav på examinationen och explicita förutsättningar för exempelvis 
tänkt mottagargrupp. En verksamhetsmodell för kursen visas i Figur 18. 

Programutvecklingsprojektkursen är en verksamhet som är något kom-
plex. Den kan sägas ingå i verksamhetstypen ”projektarbete”, med fokus på 
själva arbetsformen. Samtidigt har den likheter med verksamhetstypen ”kurs 
på högskolan” generellt, med tanke på de reguljära inslagen av planering, 
kursplaner, examination, deltagare (teknologer och lärare eller examinatorer) 
etc. 

Vad som skiljer kursen från de flesta andra, är att det finns utomstående 
deltagare, i form av uppdragsgivare från exempelvis företag och organisa-
tioner, vilka eventuellt har andra förväntningar på exempelvis slutrapporten 
från den aktuella projektgruppen. Detta kan uttryckas som att teknologerna 
deltar i olika roller: både som studenter på högskolan och som (delvis) pro-
fessionella deltagare i ett programmeringsprojekt. De uppdragsgivande före- 
tagen deltar inte som regelrätta kunder, eftersom de exempelvis inte betalar 

                          
152 I studiehandboken anges kursens mål: att ge studenterna erfarenhet av att i samarbete, in-
bördes och med användare, utforma och implementera en större datortillämpning, för att 
studenterna ska vara förberedda på dylika arbetsuppgifter i sitt framtida yrkesliv. 
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Figur 18. Verksamhetsmodell för programutvecklingsprojektkursen.  

teknologerna något, men kan dock ställa krav på leveranstid och funktional-
itet vad gäller produkten. Deras ersättning till teknologerna är inte pengar 
men examination; företaget måste godkänna produkten innan teknologerna 
som arbetat med projektet kan examineras på kursen. I och med att teknolog-
erna har delvis olika roller i sitt deltagande kan en konfliktsituation uppstå: 
exempelvis kan rollen som konsult i ett verkligt arbetssammanhang ta över, 
så att högskolans krav på examination etc. underskattas. Det viktiga blir då 
att färdigställa produkten, inte att exempelvis slutföra den dokumentation 
som ingår i examinationskraven, vilket i sin tur skulle kunna förklaras med 
att teknologerna inte ännu är professionella projektarbetande ingenjörer och 
därför inte har erfarenhet vad kraven på dokumentation och redovisningar 
verkligen innebär.  

Skrivandet av de olika texterna som ingår i examinationen kan ses som 
centrala handlingar (jfr 6.3) i verksamheten, tillsammans med exempelvis 
programmering, gruppdiskussioner och redovisningar. Man vill dock från 
lärarhåll poängtera själva processen i dokumentationsarbetet (dvs. hela skriv-
andet sammantaget) och betonar att man vill likna upplägget, med specifika-
tioner, instruktioner och delredovisningar av olika slag, vid dokumentationen 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: TI generellt, (ibland) externa uppdragsgivare. 
Mål: bli godkänd på kursen, lära sig något nytt, få erfarenhet av projekt. 
Normer: var mer proffs än vanligt; samtidigt: var den ”vanliga” teknologen. 
Redskap: projektarbetandet, för att utveckla program, delta i kursen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: projektgruppen, lärare, hand-
ledare, externa uppdragsgivare, opponenter. Teknologerna examineras och 
bedöms. Opponenterna bedömer och bedöms. Lärare bedömer. Externa 
uppdragsgivare bedömer. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: TI generellt alt. TI, externa uppdragsgivare. 
Mål: bli godkänd på projektet. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet.  
Redskap: dokumentationen, för att göra resultaten tillgänglig för andra,  resonera och 
diskutera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: projektgruppen intern arbetsdelning. Pro-
jektgruppen blir bedömd av lärare, opponenter, bedömningsgrupp, externa uppdrags-
givare. Opponentgruppen blir i sin tur bedömd av lärare och andra TI-representanter. 
 

Skrivande 
Teknologen skriver specifikationer, dokumentation, instruktioner, 
opponerings-protokoll, utvärderingar. 
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av ett professionellt projekt i arbetslivet. Ur den synvinkeln skulle skrivandet 
kunna betraktas som en verksamhet i sig.  

Exempel på detta är bland annat att slutdokumentationen vägs in i kurs-
betyget. En modell som använts under flera kursomgångar är att opponent-
gruppen först gör sin bedömning av såväl den muntliga slutpresentationen 
som den skriftliga dokumentationens form och innehåll. Sedan bedöms 
samtliga projekt av en bedömningsgrupp där kursansvarig, andra tekniskt så-
väl som språkligt inriktade lärare deltar, och där både programmeringen, 
dokumentationens kvalitet och den muntliga presentationen vägs in. Ett av 
syftena med kursen är ju att träna teknologerna i att arbeta i projektform och 
att få kontakt med ”skarpa” uppdragsgivare, och vikten av dokumentationen 
blir här extra tydlig. 

Naturligtvis är själva produkten, programmet man utvecklat, det som an-
ses vara kursens kärninnehåll, men dokumentationen lyfts fram som del i 
produkten (exempelvis de juridiska aspekterna med producentansvar). Trots 
detta uppfattas skrivandet av många teknologer som ett ”nödvändigt ont”. En 
vanlig arbetsfördelning i respektive grupp är att man utser en dokumenta-
tionsansvarig, men det är inte alltid man värderar arbetsinsatsen; i slutfasen 
av kursen är det ofta färdigställandet av dokumentationens alla delar som 
halkar efter.  

Man försöker från lärarhåll inte hävda att just denna projektarbetsmodell 
eller just dessa arbetsformer är lika överallt utanför högskolan, men man 
betonar att det är del i kurskraven att redovisa såsom kunden vill att man ska 
redovisa – här har kursansvarig och externa uppdragsgivare kommit överens 
om vilken dokumentation och redovisning som ska finnas, och teknolog-
ernas uppdrag är att fullfölja detta.  

6.4.1 Lärarproducerade texter på programutvecklings-
projektkursen 
Liksom när det gäller exemplet laboration i datasalen (6.3) kan lärarens kurs-
information och instruktion kring dokumentationen ses som normerande för 
teknologernas texter. En skillnad är dock att laborationsinstruktionen upp-
fattas som en mer specifik genre (den kallas t.ex. för något särskilt av såväl 
lärare som teknologer och följer med alla laborationer). Kursinformationen 
till programprojektkursen är av mer allmän art, och kan innefatta allmän in-
formation om kursens mål, instruktioner kring dokumentationen och den 
muntliga presentationen och kravspecifikation för det program som grupp-
erna står i begrepp att utveckla. 

6.4.2 Medierande redskap i lärarproducerade texter  
Dokumentationen på kursen är som sagt relativt omfattande. Kraven på slut-
dokumentationen har följande formulering: 
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(43) Mall för slutdokumentation projektkurs, TI 
*******  Projektkursen ****** 

En kort mall för slutdokumentationen av projektet 

***** preliminärversion ********* 

- Slutdokumentationen ska finnas dels i en form anpassad för papper (typ 
word, pdf) och dels i en form anpassad för www (typ html) och ska där ligga 
på en projektarea, som finns kvar även efter kursen och ha formen [webb-
adress] (skicka mejl till system för att få en area för detta)  

- En ”form anpassad för www” kan också vara pdf, men i det fallet måste det 
dock finnas en översiktlig beskrivning motsvarande åtminstone en A4.sida 
text på html.format så att man inte behöver starta Acrobat Reader för att få 
veta vad det handlar om. Det är mycket trevligt om man direkt via www kan 
köra prototypen (men det går naturligtvis inte alltid att realisera).  

- Se till att planera dokumentationen i god tid så att ni hinner bearbeta text-
erna och upplägget. Tänk igenom vilken funktion och vilka läsare de olika 
delarna i dokumentationen har: systembeskrivningen och användarhandled-
ningen vänder sig förmodligen till olika läsare, t.ex. Användarhandledningen 
kanske måste av flera olika delar: en installationsinstruktion och en kör-
instruktion, t.ex. och dessa läsare är förmodligen inte desamma.  

- Det är önskvärt att ni använder bilder i er dokumentation.  

- Sist, men inte minst, ni måste tänka på den språkliga kvalitén. Se till att 
texten har en vettig språklig stil – om ni är flera som arbetar med olika avsnitt 
är det viktigt att slutresultatet ändå är enhetligt vad gäller terminologi, språk-
lig stil, tilltal etc.  

- Var försiktig med kryptisk terminologi.  

- Låt någon utomstående läsa igenom texten och ge synpunkter (Använd 
gärna checklistan nedan!).  

Här används en punktlista, i form av en instruktion i kombination med all-
männa rekommendationer. Det finns ingen självklar kronologi, men listan i 
sig inbjuder till att tolka innehållet som en föreslagen ”turordning” (exem-
pelvis används uttrycket ”sist med inte minst” i slutet av exemplet). Sättet att 
instruera varierar: dels finns den direkta imperativen, ibland med förtydlig-
anden kopplade till uppmaningen, dels finns vad man kan kalla omskriv-
ningar i stil med ”Det är trevligt om […]” eller ”Det går bra med x, men då 
måste det finnas […]” vilket i detta sammanhang tolkas som en uppmaning 
av textens läsare, dvs. teknologerna som deltar i kursen. Om en deltagare får 
veta att kursföreståndaren (tillika examinatorn) tycker att ett specifikt inne-
håll eller upplägg är ”trevligt” betraktar han det sannolikt som en uppmaning 
att ha detta innehåll eller upplägg. Det handlar alltså i första hand om en lista 
i grafisk bemärkelse, dvs. texten är till utseendet en lista, med punkter och en 
inbjudan att tolka in en kronologisk ordning.  
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Ytterligare ett exempel är (44) från kursinformationen, mallen för bedöm-
ningskriterierna. Det är ett viktigt dokument eftersom det är detta som tekno-
logerna kan rätta sig efter när de lägger upp sitt arbete (och förmodligen 
strävar efter ett så högt betyg som möjligt). Det är också denna mall de kan 
gå tillbaka till för att kontrollera om de anser sig felaktigt bedömda. Texten 
kan också ses som en mall för hur man helst ska projektarbeta, dvs. vilka 
moment man ska fullfölja och vilka delar som är viktiga (kontakten med 
uppdragsgivaren, fullföljande av tidsplanen etc.): 

(44) Bedömningskriterier, projektkurs, TI 

*** Bedömning av projekten *** 

***preliminär version *** 

• Bedömningskommittén avger ett skriftligt omdöme som skickas via 
email till gruppen.  

• Vår ambition är att använda omdömen av typen ”mycket väl 
genomfört”, ”väl genomfört”, ”godkänt” eller ”underkänt”. Ett eller 
flera projekt kommer att få utmärkelsen ”bästa projekt”. Utöver 
detta kan kommittén komma att utdela andra utmärkelser i form av 
särskilda omnämnanden, bästa muntliga presentation etc. 

Återigen används listan. De två första punkterna (dvs. de som (44) visar) i 
bedömningskriterierna är utformade som en punktlista där varje punkt består 
av löpande text. Inte heller här har man använt listan för att exempelvis ställa 
upp en steg-för-steginstruktion eller liknande, utan snarare för att ange vill-
kor eller förutsättningar.  

Även där bedömningskriterierna gäller relativt tekniska delar av projekten 
(exempelvis specifikationen och prototypen) används det allmänna redskapet 
listan. Funktionen hos texten är dock inte att diskutera det tekniska inne-
hållet, utan den har snarare ett pedagogiskt eller informerande syfte som 
handlar om att informera teknologerna om krav och betygskriterier samt att 
uppmana dem att göra något specifikt.  

6.4.3 Teknologernas texter på programmeringsprojektkursen 
Dokumentationen som ingår i programmeringsprojektkursen hör som sagt 
till den mer ambitiösa och omfattande bland kurserna på programmen. Tek-
nologerna ska inte bara i en systembeskrivning redovisa den programmering 
de gjort, som kan sägas vara kärnan i kursen rent ämnesmässigt. De ska ock-
så producera en fungerande instruktion till programmet samt en dokumenta-
tion kring hela uppgiften.  

De obligatoriska delarna är exempelvis projektpresentation, användar-
handledning och systembeskrivning. Utöver detta ska en projektplan lämnas 
in i början av kursen, samt en lägesrapport (vilken är underlag för ett ”läges-
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rapportsamtal”) efter ungefär halva kursen. Bland den första skriftliga dok-
umentationen som ska presenteras är en projektspecifikation, vilken kan ses 
som en problemanalys. Utöver dessa delar ska bland annat ett opponerings-
protokoll lämnas in, som komplettering till den muntliga opponeringen som 
sker i samband med slutredovisningarna. Ett vanligt inslag på kursen är en 
eller flera gästföreläsningar där man fokuserar på frågor om skrivande och 
texter, men det är inte alltid alla teknologer deltar i dessa.  

Jämfört med i exemplet laborationsrapporten (6.3) skriver teknologerna 
här både i rollen som student och som professionell (men kanske ”junior”) 
ingenjör. Det kan vara svårt för teknologerna att reda ut syftet med de olika 
delarna i dokumentationen – programmet är som sagt det ämnesspecifikt 
viktiga i kursen och examinationen, men i projektdokumentationen fungerar 
den näst intill som en bilaga till själva slutrapporten som skrivs. Vissa delar 
av dokumentationen vänder sig tydligt till examinatorn. Systembeskriv-
ningen är exempelvis i första hand riktad till examinatorn, som ska kunna 
bedöma om gruppen löst programmeringsproblemet på ett bra sätt. Andra 
delar vänder sig till en framtida användare av programmet eller systemet 
gruppen har utvecklat. Det är dock fortfarande examinatorns bedömning av 
hur väl gruppen lyckats med att vända sig till användaren som ligger till 
grund för hur projektet betygssätts.  

Teknologerna får också tillfälle att träna sig i rollen som utvärderare av ett 
annat projekt, i samband med opponeringen. Vad gäller redskapsanvänd-
ningen i verksamhetsmodellen för kursen (Figur 18), kan sägas att texterna 
som teknologerna skriver på många sätt fyller en viktig funktion för att de 
ska kunna delta i verksamheten. Programvaran man utvecklar är som sagt 
kärnan i kursen, men de skrivna texterna kan inte undvaras för någon situa-
tion, vare sig det gäller kunskapsredovisningen eller den dokumentation den 
externa uppdragsgivaren kräver för att projektet ska betraktas som slutfört.153  

6.4.4 Medierande redskap i teknologernas texter 
Dokumentationen i programutvecklingsprojektkursen kan alltså bestå av 
projektspecifikation, systemspecifikation, projektdokumentation, användar-
handledning och ett opponeringsprotokoll. Vissa grupper redovisar också på 
eget initiativ sina mötesanteckningar.154 Dokumentationen från tidigare kurs-
omgångars projekt finns att hämta via kursens hemsida, och man uppmanar 
deltagarna att göra detta för att få en uppfattning om uppgifternas omfång. 
Texten i (45) är hämtat från en projektdokumentation, dvs. en del av kursens 
slutdokumentation.  

 

                          
153 Ibland produceras även en artefakt i form av en robot eller liknande. 
154 Projektgrupperna iordningsställer ibland en webbplats för sitt projekt, där de lägger upp 
all dokumentation. 
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(45) Projektdokumentation projektkurs, TI 

1.4 Krav och avgränsningar 

Programmet skall klara schemaläggningen av en eller flera ”batcher” av sam-
ma produkt. Flera olika produkter kommer alltså inte kunna schemaläggas 
parallellt. Det kommer att finnas stöd för tre olika typer av arbetsskift: 3-
skift, 4-skift och 5-skift.  

Programmet ställer vissa krav på indata: 

Användaren kan receptet. 

Det står angivet vilken resurs som ska användas. 

Tidsåtgången för varje delsteg. 

Vilka processer som är beroende av varandra. 

1.4.1 Funktioner 

Den primära funktionen kommer att vara att optimera brytpunkternas längd i 
en given sekvens av olika steg och moment. Optimeringen kommer att mini-
mera tidsåtgången för att köra dessa steg i den ordningen som är angiven av 
produktionsingenjörerna på [företaget]. För att programmet ska vara så flexi-
belt som möjligt så anropas alla beräkningar manuellt, på så vis undviker 
man störande och oönskade automatiserade moment. I samma anda är alla 
funktioner uppdelade i atomära delar så att användaren får full kontroll.  

Den funktionalitet som erbjuds är huvudsakligen:  

Brytpunktsoptimering med anpassning för lediga dagar. Detta innebär att pro-
grammet försöker ändra brytpunkternas längd, inom dom givna intervallerna, 
så att den kortaste totala tillverkningstiden kan uppnås, processerna förskjuts 
även så att ingen tillverkning är schemalagd på en ledig dag (röda dagar).  

Men även 

Överbokning av resurser. Programmet kan kontrolleras så att inga processer 
körs samtidigt på samma maskin.  

Textens funktion är att beskriva och i vissa fall motivera ett ställningstag-
ande samt att förklara en viss funktion. Listan återkommer när funktionalitet-
en ska presenteras. Man radar upp funktioner och beskriver dessa, i likhet 
med de specifikationer Peter på Konsultföretaget skriver (se 5.1.3). Det verk-
ar inte heller här finnas någon enhetlig språklig form för listan (exempelvis 
punkter i form av enbart nominalfraser eller enbart frågor, numrerade punkt-
er, kronologisk disposition etc.) utan listan utformas på flera olika sätt. Till-
fällena då listan används är också svåra att systematisera: den används inte 
varje gång något kan radas upp utan snarare när det är dags att variera text-
en: jämför första stycket i ”Krav och avgränsningar”, där uppradningen av 
olika typer av arbetsskift inte formas som en lista medan kraven på indata 
skrivs i listform. Liksom i exempel ur laborationsrapporten (6.3.4; se även 
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5.2.1 för en diskussion om listan som medierande redskap) verkar det alltså 
som att teknologerna som skriver texten vet att de kan använda listan i texten 
men vet inte riktigt när den passar eller hur den ska utformas (jfr Wertsch 
1998).  

Ett utdrag ur en projektspecifikation, alltså en av de första texterna tekno-
logerna skriver på kursen, finns i (46). I specifikationen av projektet kan rub-
riker som ”Problembeskrivning”, ”Förslag till lösning”, ”Tidsplanering och 
administration” samt ”Riskanalys” ingå. Texten fungerar som en projektplan 
vilket sedan vägs in i slutresultatet: 

(46) Preliminär specifikation, projektkurs, TI 

6. Datormiljö och programvara 

Programmet kommer att vara ett antal makron i Microsoft Project. Program-
met ska fungera på Microsoft Project, som används av [Företaget].  

För utvecklingen utav makrona till programmet har vi använt oss utav Visual 
Basic 6. Detta är i själva verket det enklaste valet eftersom Microsoft Project 
har inbyggd funktionalitet för makroskrivning i Visual Basic.  

Vi hade tillgång till en dator på skolområdet där Microsoft Project fanns till-
gängligt, så en stor del av utvecklingen fick ske där.            

7. Funktioner 

Nedan listas de olika funktionerna som finns i programmet. Vad de gör mer 
specifik och hur man använder dem står i användarhandledningen. Se bilaga 
2 – Användarhandledning  

Optimering av arbetsmoment: 

Den centrala funktionen i programmet optimerar en angiven del av 

ett produktionsschema så att de arbetsmomenten i det schemat utförs så tidigt 
som möjligt samtidigt som brytpunkterna är anpassade till helgerna.  

I en av exemplets numrerade rubriker (rubrik 6) hävdas något, vilket är över 
lag ett ovanligt inslag i de undersökta texterna (såväl lärares som teknolog-
ers). Texten beskriver ett tillvägagångssätt och redovisar ett argument för ett 
specifikt val: ”Detta är i själva verket det enklaste valet, eftersom…”.  

Avslutningsvis vill jag visa ett exempel på en systembeskrivning, alltså en 
del av kursens slutdokumentation:155  

(47) Systemspecifikation projektkurs, TI 

Method detail 

getValue 

                          
155 Jag har inte för avsikt att analysera de medierande redskapen som används, eftersom den 
tekniska beskrivningsnivån här ligger utanför mitt eget kunnande.  
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public int getValue(int pin) 

             throws java.io.IOException  

[Gets an value from a pin on the sensor controller.] 

java.io.IOException 

 

setValue 

public void setValue(int value, 

                    int pin) 

              throws java.io.IOException  

Sets a boolean value to a pin on the sensor controller.  

java.io.IOException  
 
Exemplet visar hur en programmeringsekvens kan se ut, med kommentarer 
om vad de olika kommandona gör. Här refereras alltså inte till teknik på ett 
vardagligt sätt, som i de tidigare exemplen (44)–(46), utan här ges ett exem-
pel på hur ett specifikt tekniskt/matematiskt innehåll skrivs i en text som inte 
går att använda alls utan kunskaper i programmering. Funktionen med sys-
temspecifikationen är att presentera den planerade programmeringen och 
därigenom visa att gruppen har en bra bild av hur programmeringsuppgiften 
ska lösas. Textexemplet har en kunskapsredovisande funktion: teknologerna 
visar genom programmeringsutdraget att de behärskar programmet. Pro-
gramspråket skulle på så sätt kunna ses som medierande redskap för att redo-
visa kunnande. 

6.4.5 Sammanfattning  
Ett av de uttalade målen med programutvecklingsprojektkursen är att ge tek-
nologerna större vana i projektarbete med hänvisning till ett kommande yrk-
esliv. Dokumentationen i samband med kursen liknar den dokumentation 
som kan ingå i ett professionellt projekt (exempelvis på Forskningsföretaget 
i denna studie). De deltagande teknologerna ser dock ofta skrivandet som en 
handling med målet att bli godkänd inom verksamheten programutvecklings-
projektkursen. 

Det medierande redskap som kan lyftas fram både i de lärarproducerade 
texterna och teknologernas texter är återigen listan. I teknologernas texter 
finns även inslag av argumentation som syftar till att redovisa kunnande, 
vilket av naturliga skäl inte finns i lärartexterna. Lärartexterna har däremot 
en vardaglig ton som de undersökta teknologtexterna saknar, eventuellt bero-
ende på det pedagogiska syftet med lärarnas instruktioner etc.  
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En komplikation för teknologerna, som bland annat visar sig påverka 
dokumentationen, är att de delvis deltar i dubbla roller: som studerande och 
som åtminstone delvis professionella utvecklingsingenjörer (Figur 18). Roll-
en som professionell ingenjör kan ibland ta överhand över teknologrollen, 
vilket leder till att de externa deltagarnas mål med uppdraget blir viktigare 
än Tekniska Institutet-deltagarnas mål. Villkoren för deltagandet är olika be-
roende på vilken roll teknologerna ikläder sig. Ytterligare en faktor som 
verkar spela roll för teknologen är det faktum att deltagarna från Tekniska 
Institutet inte har helt samstämmiga normer för skrivandet: kursförestånd-
aren lägger störst vikt vid hur tekniken presenteras medan de lärarna som 
bedömer instruktionstexter och den muntliga slutpresentationen efter delvis 
andra normer. Detta sammantaget kan leda till osäkerhet kring krav på doku-
mentationen och den muntliga slutpresentationen. 

6.5 Examensarbetet 
Examensarbetet på Tekniska Institutet har omfånget av en termins heltids-
studier, och är i och med detta det största arbetet teknologerna genomför 
under utbildningen. Många teknologer gör sitt examensarbete ute på ett före-
tag eller en organisation, med handledare både på högskolan och på före-
taget, men det går också att välja en uppgift som är knuten till en institution 
eller en forskargrupp inom högskolan. I examensarbetet ingår en litteratur-
studie och skrivandet av en examensrapport. Arbetet ska sedan presenteras 
muntligt på ett slutseminarium där en annan teknolog opponerar (muntligt 
och skriftligt). I vissa fall genomförs examensarbetet parvis, men det vanliga 
är att teknologerna arbetar enskilt.  

Den institution på Tekniska Institutet där mina tre informanter gjorde sina 
examensarbeten har flera dokument som beskriver vad arbetet går ut på, vil-
ka krav det omgärdas av, hur handledningen ska läggas upp och hur slut-
redovisningen ska gå till. Det ges också råd hur man ska göra om man delar 
sin tid mellan ett beställande företag och TI, t.ex. när man har dubbla hand-
ledare. Från utbildningens håll är man medveten om att det finns ett dilemma 
inbyggt i arbetet när två olika instanser är inblandade. Dessutom tenderar 
teknologen att, när han kanske spenderar hela arbetsdagar på det uppdrags-
givande företaget och i praktiken lämnar högskolekontexten, att ”glömma 
bort” att examensarbetet primärt har som syfte att leda till en examen på ett 
utbildningsprogram, inte att tillmötesgå ett företag som har uppdragit tekno-
logen att genomföra en programmeringsuppgift (Hållsten 2003; se även Nils-
son 2007 om en diskussion om hur det arbetsplatsförlagda examensarbetet 
kan underlätta ingenjörens inträde i arbetslivet). 

Vid tiden för informanternas examensarbeten ingick en tvådagars exam-
ensarbeteskurs, (kallad Metodkursen) där bland annat rapportskrivandet och 
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den slutliga muntliga presentationen också behandlades.156 Även ett moment 
om opponering ingick som obligatorisk del i kursen. Genom sina instruk-
tioner till både handledare och examensarbetande teknologer normerade allt-
så institutionen explicit hur examensarbetet skulle genomföras.157  

Handledaren på högskolan är ofta en viktig person för teknologen, inte 
minst när det kommer till att skriva rapporten. De flesta handledare har nå-
gon form av modell för hur de tycker att detta arbete ska gå till:  

Troligen mycket traditionell handledning. Oftast brukar vi träffas och första 
diskutera upplägget. Därefter ger jag kontinuerlig återkoppling på versioner 
som växer fram successivt. När det behövs speciellt brukar jag försöka ställa 
frågor utifrån den tänkta läsarens perspektiv. (E-postintervju handledare II, 
TI) 

Han fortsätter: 

Inte på annat sätt än att    

-framhålla vikten av att skriva under hela x-jobbet    

-läsa rapporten vid minst tre tillfällen: disposition, råtext och ”färdig” 
rapport.  

Oftast även under själva skrivandet (efter önskemål från studenten)   

-diskutera rapportens form (E-postintervju handledare II, TI.) 

Handledarens svar visar på att han har någon form av norm, som han anting-
en håller sig till eller frångår. Just denna handledare är relativt erfaren, med 
lång tid på Tekniska Institutet, och handleder i olika sammanhang såväl som 
undervisar.  

Teknologerna å sin sida vill oftast ha mer handledning och mer styrning 
eller hjälp med olika delar av arbetet än vad de verkligen får. Vissa tycker 
dock att upplägget av examensarbetet bromsar eller till och med hindrar dem 
i deras egen kreativitet eller förmåga att klara av en större uppgift. De tycker 
att de blir behandlade som skolelever snarare än näst intill färdiga civilingen-
jörer vid gränsen till en yrkeskarriär (Hållsten 2002).  

6.5.1 Examensrapporten  

I praktiken tycker jag att exjobbsrapporten ofta fungerar som en första träning 
i att skriva en mer omfattande rapport med tekniskt innehåll, dvs. som grund 
för tekniska rapporter inom industri- och företagsvärlden. Kanske har vi hög-
re krav än för vissa rapporter inom företagsvärlden (som kan ha stora brister). 
Dock ser jag det som mycket viktigt att man kan beskriva kontexten till en 

                          
156 Övriga kursmoment handlade om vetenskaplighet i tekniska sammanhang, rapportskriv-
ande på engelska, allmän information om ämnesval, problemformulering etc. 
157 Anvisningarna för examensarbetet är anonymiserade i avhandlingen. 
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icke insatt läsare, samt presentera vad som gjorts på ett logiskt och konsistent 
och sammanhållet sätt. (E-postintervju handledare I, TI.) 

Teknologen använder i sitt examensarbete skrivandet för att kommunicera 
det han kommit fram till men även för att (skriftligt) bearbeta uppgiften und-
er arbetets gång, på samma sätt som för andra verksamheter där rapport-
skrivande ingår (jfr Berge 2005). 

Skrivandet är en av de centrala handlingarna inom verksamheten. Men 
liksom i exemplet med programutvecklingsprojektkursen (6.4), där skriv-
andet är centralt och omgärdat av normer och arbetsformer som gör gällande 
att det är en verksamhet i sig, kan skrivandet av examensrapporten betraktas 
som en verksamhet snarare än en handling inom en verksamhet. Detta har 
dock att göra med vilken typ av examensarbete det gäller: vissa teknologer 
gör ett praktiskt inriktat programmeringsuppdrag där rapporten i första hand 
dokumenterar arbetsgång, programvara etc., medan andra teknologer skriver 
utpräglat teoretiska arbeten där mycket av arbetets kärninnehåll ligger i reso-
nemang och diskussioner i förhållande till tidigare forskning. Där rapport-
skrivandet mest handlar om att dokumentera, kan skrivandet ses som en cen-
tral handling, medan rapportskrivandet som syftar till att diskutera och för-
hålla sig till tidigare forskning kan ses som en verksamhet i sig (Jfr 4.2.2.1 
om skrivande av forskningsrapporter på Forskningsföretaget.). 

Mina egna erfarenheter från handledning och kurser av olika slag säger att 
det inte är ett helt oproblematiskt förhållande mellan det praktiska program-
meringsarbetet och kraven på dokumentation. Eftersom teknologerna är rela-
tivt ovana att tänka på skrivande i processtermer är det också ibland svårt att 
från lärarhåll motivera rapportskrivandet som ett sätt att bearbeta upp-
giften.158  

Att kalla rapporten som sådan för medierande redskap för att delta i verk-
samheten examensarbetet är möjligt: i olika sammanhang läses rapportutkast 
av andra än teknologen själv, exempelvis handledare och språkgranskare, 
och när rapporten sedan är klar läses den av en annan teknolog som oppo-
nerar på rapporten vid ett slutseminarium.159 Handledaren granskar inte bara 
rapporten som sådan utan framför allt ämnesbehandlingen och den tekniska 
lösningen (ofta ett programmeringsproblem), medan språkgranskaren gran-
skar struktur, disposition och språkbehandling.160 Det är alltså genom rapp-
orten de olika inblandade samarbetar (eller deltar), och utan rapporten skulle 
inte teknologens arbete kunna bearbetas, ej heller skulle opponenten kunna 
göra sin del av arbetet. 

                          
158 För en diskussion om dokumenterande och dokumentationens roll, se Winsor (1999). 
159 Modellen med språkgranskning är nu borttagen, men vid tiden för mina informanters ut-
bildning hade man språkgranskning på svenska och engelska som ett obligatoriskt moment i 
examensarbetet. 
160 Gränsen mellan innehållslig och språklig granskning är inte helt lätt att dra, vilket kan 
göra redigeringen problematisk för teknologen. 
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Om examensarbetet görs på ett företag utanför högskolan rekommenderas 
ofta att teknologen skriver två versioner av sin rapport, alternativt en rapport 
i två avgränsade delar: en som riktar sig till Tekniska Institutet och exam-
inatorn och en som riktar sig till det uppdragsgivande företaget. Detta för att 
det ska bli tydligare och enklare vem teknologen vänder sig till; de olika läs-
arna har ibland olika syften med sin läsning, och arbetet vinner på att syftena 
särskiljs tydligt i form av två versioner av rapporten.161 Ofta ses dock detta av 
teknologen enbart som ett merarbete.  

Examensrapporten kan betraktas som en genretext. Rapporten ingår i ett 
sammanhang och används av teknologen och andra för att kunna delta i detta 
sammanhang. Högskolan har relativt tydliga krav på omfång, utseende och 
struktur, delvis formulerade i skriftliga instruktioner, delvis implicit. Här är 
en handledares beskrivning av vad rapporten är för slags text. 

Den text jag tycker ligger närmast är en teknisk rapport. I vissa fall kan inne-
hållet närma sig en vetenskaplig artikel, men detta är mer ovanligt. Framställ-
ningen i labbrapporter, tentor och inlämningsuppgifter är ofta mycket mer 
kortfattad och en exjobbsrapport skiljer sig därför ofta mycket från denna. 
(E-postintervju handledare I, TI) 

Examensrapporten har som syfte att redogöra för en undersökning eller ett 
praktiskt arbete och att diskutera metod och resultat. Utformningen av insti-
tutionens examensrapporter är konventionell, med sammanfattning, inne-
hållsförteckning, introduktion, teori- och metodbeskrivning, resultatpresenta-
tion och diskussion.  

Institutionen har som sagt en introducerande metodkurs där olika moment 
i examensarbetet gås igenom. På kursen diskuteras form och struktur utifrån 
exempelrapporter. Teknologerna uppmanas att läsa gamla rapporter för att få 
en uppfattning om hur stort arbete de har framför sig. Man betonar också 
kravet på vetenskaplighet. I praktiken är inte alla uppgifter av den karaktären 
att det går att se examensarbetet som en vetenskaplig studie, snarare som ett 
praktiskt utvecklingsarbete. Dessa motstridiga krav kan skapa viss osäkerhet 
hos teknologerna, men ibland även hos handledare.  

Teknologerna har också som obligatorium att delta på ett antal slutsemi-
narier (där författaren presenterar sitt examensarbete och en annan teknolog 
opponerar muntligt på arbetet). Dessutom finns alltså olika skriftliga doku-
ment som beskriver krav på rapporten och olika språkliga tips och instruk-
tioner kring arbetet. Genom den språkliga granskningen (som vid tiden för 
informanternas examensarbete var obligatorisk) förmedlas också en norm för 
rapportens struktur och språkbehandling, men det är inte alltid den stämmer 
överens med ämneshandledarnas krav. Vad tycker examinatorer och hand-

                          
161 Jfr också de olika delarna i forskningsrapporten på Forskningsföretaget (5.1.2.1), Abstract 
och Executive Summary, som har olika funktion och riktar sig till olika läsare. 
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ledare att rapporten fyller för funktion? En erfaren ämneshandledare beskriv-
er rapporten enligt följande:  

Exjobbsrapporten ligger relativt nära den vetenskapliga artikeln men behöver 
inte vara lika strikt.  

[Exjobbsrapporten ligger…] någonstans mellan skrivande inom forsknings- 
och företagsvärlden eftersom man har krav på ”vetenskaplighet” dvs allt skall 
motiveras och det skall finnas referenser. Det skall finnas ngt nyhetsvärde i 
rapporten (känd kunskap på nya områden eller ren nyhetsutveckling) Liknar 
skrivande i företagsvärlden eftersom man accepterar mindre strikta delar i 
rapporten.(E-postintervju handledare II, TI) 

Handledaren ger uttryck för en norm för hur det ska se ut, men den är inte 
riktigt uttalad. Vad som menas med ”mindre strikta” delar är t.ex. inte defin-
ierat.  

I följande avsnitt (6.5.2–6.5.4) undersöks mina tre informanters examens-
arbeten med betoning på skrivandet av rapporten.  

6.5.2 Rikards examensrapport 
Rikard genomförde sitt examensarbete vid ett av högskolans forskningslab-
oratorier, där han hade såväl handledare som biträdande handledare. Arbetet 
behandlar människa–maskin–interaktion, närmare bestämt möjligheten att 
använda gester och tal för att styra elektronisk utrustning i hemmet (i stället 
för med exempelvis fjärrkontroll). 

Rikard tyckte i våra inledande intervjuer att examensarbetet var det tyng-
sta under hela utbildningen och att han flera gånger var nära att hoppa av, 
speciellt när han i slutet av examensarbetestiden hade problem med de höga 
kraven hans handledare ställde på rapporten (Rikard intervju 1, 2). Rikard 
hade vid det laget också en provanställning på Verkstadskoncernen som 
väntade. För Rikard ser verksamhetsmodellen för examensarbetet ut som i 
Figur 19. 

Rikard deltar i verksamheten i rollen som teknolog, där hans uppdrags-
kontextuella mål är att bli färdig och få sin examen, för att sedan kunna syss-
la med annat. Han är naturligtvis angelägen om att göra bra ifrån sig, och 
ämnet för arbetet är visserligen ett relativt typiskt ”teknisk fysik-ämne”, men 
Rikard är inte själv specialintresserad av innehållet. Rikard är väldigt be-
kymrad när han beskriver slutfasen av sitt examensarbete – han var som sagt 
för första gången under utbildningen på väg att strunta i att slutföra en kurs, 
och tog till slut hjälp av en person utanför högskolan. Rikards uttryckliga 
mål är alltså att få examen, inte att exempelvis bidra med forskningsresultat 
inom området teknisk fysik (Rikard intervju 1). Han tycker inte att han klar-
ade av att tillmötesgå handledarens krav, vilka enligt Rikard hela tiden höj-
des utan att han förstod varför.  
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Figur 19. Verksamhetsmodell för examensarbetet. Rikards deltagande.  

Han tycker att han till en början kan hantera skrivkontextens normer, dvs. de 
genreenliga kraven på hur examensrapporten ska skrivas. Detta ändras dock i 
takt med att handledaren höjer kraven på arbetet vilket för Rikard innebär att 
skrivandet tenderar att skifta organisation: från att ha varit en central 
handling inom verksamheten, blir skrivandet en verksamhet i sig. Rikard 
tycker att han arbetat färdigt med själva programmeringsuppgiften, men i 
och med att handledaren har så höga krav och betraktar rapporten som så 
pass central för uppgiften blir rapportskrivandet en verksamhet. Rikard är 
märkbart lättad när examensarbetet är klart och han kan börja sitt arbete på 
Verkstadskoncernen.  

Vid en jämförelse med Rikards handledares beskrivning av uppgiften vis-
ar det sig att de båda har mycket olika uppfattning om vad samarbetet inne-
bär. Handledarens perspektiv på examensrapportskrivandet visas i Figur 20. 

Figur 20 visar att just denna handledare anser att den examensarbetande 
teknologen deltar på samma villkor som vilken forskningskollega som helst. 
Ur handledarens perspektiv kan examensrapporten likställas med en 
vetenskaplig artikel. Jag tolkar det dessutom som att handledaren uppfattar 
skrivandet som en verksamhet i sig, inte som en central handling inom 
examensarbetesverksamheten.  

Vad gäller färdigställandet av rapporten ansåg han sig ha ensamt ansvar 
för att Rikard skulle bli färdig; han låter exempelvis inte Rikard lyssna på 
språkgranskarens synpunkter på rapportens kvalitet utifrån institutionens krav. 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: TI, forskningslaboratoriet. 
Mål: bli godkänd, få examen. 
Normer: ”var exjobbare”,  TI:s uttalade krav på examensarbetet, språk-
granskningen på institutionen (ej forskningslaboratoriet). 
Redskap: examensarbetet, för att få examen 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och handledaren. 
Rikard handleds, handledaren kräver. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: TI, handledaren. 
Mål: skriva en genreenlig examensrapport. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet.  
Redskap: rapporten, för att examineras. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och handledaren. Rikard handleds, 
handledaren handleder. 
 

Skrivande 
Rikard skriver examensrapport. 
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Figur 20. Verksamhetsmodell för examensarbete. Handledarens perspektiv.  

Detta tillsammans med inställningen att den examensarbetande teknologen 
ska kunna betraktas som visserligen inte lika erfaren men dock kollega 
gjorde att han var bekymrad över Rikards insats.162 

Rikard behövde initialt mycket hjälp för att komma igång med exjobbandet 
och med skrivandet, men när det väl lossnade kom han snabbt framåt.  

När jag ser på Rikards arbete i efterhand ställer jag mig frågan om hans 
arbete påverkades av att han från början kanske inte hade en klar bild av vad 
som förväntades av honom gällande exjobbet och rapporten. När det klarnade 
och han fick mer detaljerad handledning gick avslutningen betydligt snabb-
are. Det tog ett bra tag innan vi upptäckte detta. (E-postintervju handledare II, 
TI) 

Det handledaren beskriver som ”ett bra tag” var alltså den tid som Rikard 
upplevde som den tyngsta under hela utbildningen (Rikard intervju 1 och 2) 
– Rikard hade svårt att förstå kraven på exempelvis den språkliga kvaliteten 
och tog till slut hjälp av en erfaren forskare för att kunna leva upp till den eg-
na handledarens krav. De två olika verksamhetsmodellerna (Figur 19 och 20) 
visar skillnaden mellan å ena sidan Rikards deltagande och upplevda upp-
drag med verksamheten och å andra sidan handledarens perspektiv på Rik-
ards deltagande och uppdrag. På flera punkter skiljer sig de båda deltagarnas 
                          
162 Jfr med situationen för Mattias (6.3.5). 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: forskningslaboratoriet, forskningsgemenskapen utanför 
TI. 
Mål: få igenom en exjobbare, handleda rapporten till att bli ett vetenskapligt 
bidrag. 
Normer: ”var forskare!”. 
Redskap: rapporten, för att handleda exjobbaren. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard, handledaren kollegor 
och jämlika deltagare. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: forskningslaboratoriet, forskningsgemenskapen. 
Mål: producera en examensrapport liknande en forskningsartikel. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet.  
Redskap: rapporten, för att diskutera resultat, examinera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Rikard och handledaren jämlika deltagare. 
 

Skrivande 
Teknologen skriver examensrapport. 
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beskrivning av verksamheten åt och detta gör situationen svår att lösa för 
Rikard.163  

Rikard och hans handledare har olika uppfattning om Rikards roll i exam-
ensarbetandet. I en aktivitetsteoretisk beskrivning (Engeström 1987, 2001) 
involverar olika subjektsroller maktförhållanden, och i detta fall är det tyd-
ligt att Rikard befinner sig i underläge. Handledaren har visserligen starka 
motiv att få Rikard klar (ekonomiska motiv, motiv relaterade till prestige) 
men eventuellt är det mer som gäller för Rikard: hans examen som civil-
ingenjör är beroende av att examensarbetet blir klart och utan detta tycker 
han sig inte kunna gå vidare och söka arbete. Det ”vi” som handledaren ref-
ererar till i intervjun är ett förhållande som Rikard inte alls uppfattar; ur 
Rikards perspektiv är det han som ska utföra det handledaren kräver, inte att 
de gemensamt arbetar med uppgiften.  

Även Wertsch (1998) diskuterar makt, i samband med användandet av 
medierande redskap. I fallet med Rikards examensarbete kan förhållandet 
beskrivas såsom att handledaren har makten att avgöra dels vad som är en 
bra examensrapport, dels om Rikard använder redskapet examensrapport 
rätt. Inte förrän han godkänt Rikards användande tillåts Rikard gå vidare mot 
sin examen. Det handlar i handledarens ögon om normer för hur en veten-
skaplig rapport ska se ut, men för Rikard gäller det i slutändan att helt enkelt 
lista ut vad handledaren vill och uppfylla hans krav på snabbast möjliga sätt. 

6.5.2.1 Medierande redskap i Rikards examensrapport 
Rikards examensarbete har som syfte att undersöka modeller för hur gester 
kan användas i en människa-datorinteraktion. En del av arbetet är en genom-
gång av redan existerande modeller. I examensrapportens kapitel 2, som är 
en teoretisk genomgång av utgångspunkter för undersökningen, finns avsnitt 
som behandlar hur olika matematiska modeller för färgigenkänning har växt 
fram och hur de kan användas:  

(48) Rikards examensrapport 

2.2 Stereoseende  

I många fall skulle det vara intressant att kunna mäta avstånd, till exempel till 
framförvarande bil eller dylikt. Det är dock inte möjligt att bestämma avstånd 
med hög precision med endast en kamera utan det krävs stereoseende eller 
andra djupledtrådar. Genom att använda sig av två kameror, som båda tar en 
bild på samma objekt fast från lite skilda vinklar, går det genom att kombi-
nera dessa bilder att med god precision bestämma avståndet till objektet. Ett 
annat användningsområde för stereoseende kan vara att försöka ta reda på i 
vilken riktning en person pekar, det vill säga att bestämma vart den förlängda 

                          
163 Detta går att jämföra med Russel & Yañes (2003), som tydligt illustrerar den konflikt 
artikelns Beth upplever och hanterar. 
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linjen från en persons finger skär en yta (Cipoppa et al., 1994; Triesch, von 
der Malsburg, 1998). 

Texten i (48) är hämtad ur en introduktionstext, där en situation beskrivs 
med hjälp av exempel och där fackord och relevanta begrepp introduceras 
med hjälp av exemplifiering. Texten beskriver en procedur eller ett sakför-
hållande, men resonerar också kring olika sätt att bestämma avstånd. Reso-
nemanget används för att, med hjälp av exemplifiering, motivera och för-
klara begrepp och förhållanden för den oinsatta läsaren. Liksom i Figur 21 
används även referat med referens, för att placera undersökningen i ett forsk-
ningssammanhang. 

Ganska snabbt blir texten mer svårtillgänglig, men fortfarande används 
liknande medierande redskap, trots att det krävs långt mer ämneskunskap 
hos en läsare för att verkligen kunna använda texten. 

 
2.1.1 Transformation av bildkoordinaterna  

För att beräkna avstånd och riktningar i rummet från en bild är det nödvänd-
igt att man kan transformera bildkoordinaterna (u, v) till världskoordinaterna 
(X, Y, Z) (Cipolla et al., 1994; Cipolla, Hollinghurst, 1994). Om systemet för 
stereoseende har två stycken kameror gäller för varje kamera 

 
där s är en skalfaktor som varierar för varje ounkt och T är en transforma-
tionsmatris av storleken 4  3. 

Figur 21. Figur med kommentar. Rikards examensrapport. 

Figur 21 visar användandet av figur med kommentar. Texten är specifikt tek-
nisk, och komplexiteten ligger här på begreppsnivå – man måste helt enkelt 
ha vissa ämneskunskaper för att kunna förstå figuren och de olika begreppen 
(exempelvis transformationsmatris och förhållandet mellan bildkoordinator 
och världskoordinator). Inga komplicerade logiska samband förekommer, 
som eventuellt skulle kunna försvåra för läsaren att följa med. Däremot sig-
nalerar texten att kunskapen behövs (”För att beräkna […] är det nödvändigt 
att man kan transformera […]”). Kanske kan det beskrivas som ett peda-
gogiskt grepp att i texten tala om för läsaren vad som krävs för att man ska 
använda texten – det förutsätts inte att läsaren på förhand kan ämnet.  

Figur 21 visar även på användandet av formeln som med kommentar be-
skriver ett förhållande; det är knappast möjligt att illustrera förhållandena på 
annat sätt än genom en formel, och det är ett redskap som hör hemma inom 
detta ämnesområde. Rikard kan använda formeln med kommentar på ett sätt 
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som är möjligt eftersom han deltar i den aktuella praktikgemenskapen, men 
man kan också säga att han kan hantera det därför att han helt enkelt har lärt 
sig formeln och dess användning genom studier vid Tekniska Institutet.  

(49) Rikards examensarbete 

Detta kan vara svårt om bakgrunden i bilden har många färger som ligger 
nära den som hudfärgen har, eftersom risken för misstolkningar då är över-
hängande (Kjeldsen, Kender, 1995; Ahmed 1995). Ett sätt att minimera risk-
en för feltolkning är att utifrån en algoritm bestämma fördelningen av hud-
färger av en hand. Med hjälp av denna algoritm kan man sedan avgöra vilka 
delar av bilden som har den aktuella färgfördelningen.  

Även i (49) används referat med referens. Användandet är inte nödvänd-
igtvis utformat av just denna praktikgemenskap (dvs. TI), utan snarare är av 
en vetenskaplig gemenskap i ett större sammanhang, som forskningslabora-
toriet på TI är del av. Referensen används här på ett konventionellt sätt, ofta 
i samband med referatet, i syfte att visa att man redovisa ett kunnande och en 
förmåga att sätta in saker i ett sammanhang (jfr 5.2.3). 

I Rikards examensarbete används inte listan särskilt frekvent förrän i de 
mer tillämpande kapitlen ”Testning” och ”Experiment”. I en exemplifiering 
av ett system används den för att ange ett antal användningsområden av det 
aktuella systemet: 

(50) Rikards examensarbete 

Meteorologen som presenterade vädret använde en karta samt gester och tal 
för att förmedla kommande väder till TV-tittarna. Tre enkla gester antogs 
kunna ske:  

- Pekandegest 

Meteorologen pekar på en viss plats på kartan.  

- Konturgest 

Meteorologen för handen längs en front eller en kust. 

- Areagest 

Meteorologen för handen i en cirkel med öppen hand.  

Till dessa gester definierades enstaka ord. Genom att sammanföra gester och 
tal på detta sätt, kunde en kombination av en pekande gest och ett kommando 
i form av ”rain” tolkas som att det skulle regna i Washington i morgon och 
detta med god säkerhet och enkla gester. 

Listan i (50) formar här en beskrivning som syftar till att klargöra ett sakför-
hållande. Listan innehåller inget instruerande och ingen kronologi, utan är 
snarare en uppräkning som beskriver tre olika gester. (Detta kan jämföras 
med tidigare exempel på listor, som har andra utformningar.) 
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Rapporten innehåller inte bara schematiska bilder och figurer utan även 
fotografiska bilder, som illustrerar experiment och olika relevanta förhåll-
anden. Rikard skriver ett examensarbete som skiljer sig markant från text-
erna på Verkstadsavdelningen (se 5.1.1). I hans texter i arbetet finns inget 
användande av exempelvis formler eller figurer, mer än i form av schema-
tiska bilder över hur exempelvis ett system hänger ihop. Han hänvisar inte 
till någon tidigare forskning, utan de referat han skriver handlar om det egna 
eller en arbetsgrupps tidigare arbete. Den inställning Rikard har till hur 
skrivandet i arbetet kontra Tekniska Institutet kan mycket väl grunda sig i 
just arbetet med examensrapporten.  

6.5.3 Mattias’ examensrapport 
Mattias skrev sitt examensarbete på det forskningsföretag där han sedan fick 
anställning, och handledaren på företaget var densamma som sedan blev  
hans projektledare. Handledaren på Tekniska Institutet var samma handled-
are som Rikard hade, men Mattias har inte alls samma negativa minnen av 
deras samarbete; handledaren på TI betraktades av Mattias snarare som en 
auktoritet i positiv bemärkelse. Figur 22 visar verksamhetsmodellen för 
Mattias’ examensarbete. 

Figur 22. Verksamhetsmodell för examensarbete. Mattias’ deltagande.  

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: TI, forskningsföretaget, forskningslaboratoriet. 
Mål: få examen, lära sig området för att kunna söka jobb. 
Normer: ”var forskare”, TI:s uttalade krav på examensarbetet, språkgransk-
ningen på institutionen (ej forskn.labbet). 
Redskap: examensrapporten, för att få examen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias, handledaren. Mattias 
handleds, handledaren handleder. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: TI, forskningslaboratoriet på TI, Forskningsföretaget. 
Mål: skriva en genreenlig examensrapport. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet.  
Redskap: rapporten, för att examineras. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias och handledaren. Mattias handleds, 
handledaren handleder. 
 

Skrivande 
Mattias skriver examensrapport. 
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Till skillnad från Rikard (6.5.2) deltar Mattias i praktikgemenskapen dels 
som examensarbetande teknolog på Tekniska Institutet, dels som ”junior” 
forskare i en forskningsgemenskap, dvs. som legitim perifer medlem (Lave 
& Wenger 1998), och ser inte sig själv som utlämnad till en handledare med 
orimliga krav. Hans mål med arbetet är att få examen. Han återkommer dock 
i intervjuerna till att han vill stanna kvar på Forskningsföretaget för att helt 
enkelt få mer erfarenhet av ämnet och i framtiden kunna ägna sig åt forsk-
ning. Jag ser det som att hans mål med examensarbetandet inte bara var att få 
sin examen utan verkligen lära sig sitt ämnesområde. Han ville inte som Rik-
ard bara bli klar för att sedan kunna syssla med något annat. Mattias säger sig 
sig aldrig ha några större bekymmer med att skriva sin examensrapport utan 
ser det som en träning i att arbeta inom forskningsfältet.  

Handledaren på TI och Mattias delade till största delen mål och normer 
för skrivande och deltagande. Verksamhetsmodellen i Figur 23 är formuler-
ad utifrån handledarens perspektiv.  

Figur 23. Verksamhetsmodell för Mattias’ examensarbete. Handledarens 
perspektiv. 

Handledaren ser Mattias som en jämlik kollega (en uppfattning som han för-
söker ha om alla sina examensarbetande teknologer), och Mattias verkar helt 
enkelt kunna axla den rollen på ett annat sätt än Rikard klarade med samma 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: forskningslaboratoriet, forskningsgemenskapen utanför 
TI. 
Mål: få igenom exjobbare, handleda rapporten till att bli ett vetenskapligt 
bidrag. 
Normer: ”var forskare!”. 
Redskap: examensrapporten, för att handleda och ”leverera” exjobbare. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias, handledaren, 
företagets handledare. Mattias utför, handledarna handleder jämlikt (inte 
bara examensarbetandet utan även deltagandet i forskningsgemenskapen). 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: forskningsgemenskapen. 
Mål: producera en examensrapport liknande en forskningsartikel. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. 
Redskap: rapporten, för att diskutera resultat, examinera. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Mattias och handledarna. Mattias handleds, 
handledarna handleder. 
 

Skrivande 
Mattias skriver examensrapport. 
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handledare. För Mattias handlar det inte om någon tydlig maktrelation utan 
examensarbetet fungerar bra. En förklaring till detta är att Mattias är intres-
serad av forskning och trivs på Forskningsföretaget.164 Rikard gjorde sitt 
examensarbete inom samma forskningslaboratorium och utan extern hand-
ledare – kanske var han för mycket ”i händerna” på sin handledare, som satte 
upp normer och krav som Rikard inte kunde identifiera sig med. I Mattias’ 
fall fanns två handledare, som dessutom tidigare varit kollegor, så eventuellt 
lämnade TI-handledaren ifrån sig sitt ansvar något. Exempelvis beskriver 
handledaren på TI Mattias på ett helt annorlunda sätt än han beskrev Rikard: 

Gällande Mattias fick jag intrycket av att han redan från början hade en god 
förmåga att angripa problemet, samtidigt som han utvecklades mycket i skriv- 

andet och den vetenskapliga metodiken medan han slutförde sin rapport 
under stor tidspress.  

[…] han utvecklades till att bli mycket mer självständig i sitt tänkande och 
skrivande och att börja att arbeta utifrån frågeställningar som han själv 
formulerade. (E-postintervju handledare I, TI) 

Handledaren på Forskningsföretaget, sedemera Mattias’ projektledare, har en 
delvis annan bild. Han tycker att Mattias har vissa problem med examens-
rbetet, och att dessa kan hänföras till TI-handledaren: han hade höga krav på 
litteraturstudien i examensarbetet, vilket ledde till att Mattias fick väldigt lite 
tid över till ”själva projektet”, och det förstod projektledaren skulle bli be-
kymmersamt att förklara och motivera för uppdragsgivande företag.165 Proj-
ektledaren känner alltså TI-handledaren sedan förut och kommenterar att TI-
handledaren generellt kräver mycket, och att det har att göra med att han just 
ställer lika höga krav på examensarbetena som han gör på sin egen forsk-
ning.166 Mattias själv kommenterar dock aldrig detta.  

6.5.3.1 Medierande redskap i Mattias’ examensrapport 
Mattias skrev sitt examensarbete på engelska, inom området optik. Texten är 
till det yttre mycket lik de rapporter han sedan skrev under sitt första år på 
Forskningsföretaget, men examensrapporten krävde mer i form av språklig 
granskning och bearbetning, enligt hans handledare på företaget. Ett av de 
inledande kapitlen i arbetet visas i (51): 

                          
164 Jag har dock inte intervjuat dem om varför de kom att välja sina examensarbeten. 
165 Det uppdragsgivande företaget är alltså det företag som givit Forskningsföretaget upp-
draget som var formulerat som Mattias examensarbete. 
166 Det går att jämföra med informant Rikards beskrivning av samme handledare. Just den 
känslan fick Rikard – att handledaren såg honom som en forskarkollega snarare än en ex-
jobbande student. Handledaren själv kommenterar inte något i den vägen i våra intervjuer. 
Se vidare intervju med handledare från TI. 
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(51) Mattias examensarbete 
A basic condition for this objective of course is that it is actually possible to 
model the human colour perception mathematically, in some meaningful 
way. For instance, there has to be a close correspondence between colour per-
ception of different persons. Fortunately, it has been possible to establish that 
such correspondences exist between different persons in at least some impor-
tant respects of colour perception, see e.g. Mullen (1984) and Ahumada et al. 
(2001), at least for the majority of the population that do not have any colour 
vision defiance. Of further interest is how big influence […] 

Examensarbetet består i långa stycken av beskrivningar. I (51) beskriver 
Mattias med hjälp av referat tidigare undersökningar. Referatet kan sägas 
vara format och använt av en överordnad praktikgemenskap, nämligen forsk-
ningsgemenskapen i stort, i vilken Forskningsföretaget såväl som forsk-
ningsaboratoriet på TI är del i (jfr även användandet av referat och referens, 
som kommenteras i 5.2.3). 

Examensarbetet innehåller vidare formler och algoritmer, diagram i fler-
färg och fotografiska bilder. Även matematiska redskap som figurer och 
olika typer av grafer används. I texten resoneras kring olika förhållanden (jfr 
5.2.2), vilket är något som skiljer Mattias examensrapport från exempelvis 
laborationsrapporter på TI eller specifikationer och andra mer instruerande 
texter på exempelvis Konsultföretaget eller Verkstadskoncernen. 

Som helhet är examensrapporten mycket lik de rapporter Mattias senare 
skriver på Forskningsföretaget. Texten kan jämföras med Mattias projekt-
ledares texter: Omfattande bildtexter förklarar den bild som texten hör ihop 
med, vilket används på liknande sätt som formler tillsammans med verbal-
språkliga kommentarer (jfr 5.2.4). Figur 24 är ett exempel på detta använd-
ande av bild och bildtext.  

Figur 24. Figur med bildtext. Mattias’ examensarbete. 
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Sättet att använda bildtext för att beskriva och förklara (Figur 24) liknar 
forskningsrapporter och -artiklar skrivna på Forskningsföretaget; informa-
tionen skulle kunna formuleras som löpande brödtext, men placeras i bild-
texten, vilket ger effekten att det som sägs blir än mer tätt knutet till bilden. 
Bilden och texten kompletterar alltså inte varandra i betydelsen att man kan 
läsa antingen det ena eller det andra och få ut ungefär samma information. 
Bilden och texten blir här mer en enhet.  

Jämfört med många andra examensarbeten är Mattias examensarbete en 
mer teoretiskt inriktad studie, och mycket vilar på tidigare forskning, vilket 
alltså syns i användandet av referat och resonemang. 

(52) Mattias examensrapport,TI 

However, the masking effect prediction could mot be expected to be as good 
if the masker and the signal would differ substantially in spatial frequency or 
orientation, since these aspects of the image content are not regarded by this 
model (see section 2.9.1). The pooling stage is performed as a weighted Eu-
clidian difference calculation […]. 

I (52) diskuteras en modell med hjälp av beskrivningar och hävdanden, vilka 
tillsammans kan sägas vara del i resonemanget. I exemplet refereras till en 
modell med hänvisningen ”could not be as good as…” och olika förhålland-
en ställs på så sätt mot varandra med hjälp av språkliga signaler (”however”, 
”since”). 

6.5.4 Peters examensrapport 
Peters examensarbete behandlar ett ämne inom försvarssektorn, närmare be-
stämt en (önskad) databashantering av en speciell typ av skjutprov. Tidigare 
har det uppdragsgivande företaget haft svårt att systematisera och lagra re-
sultat av gamla skjutprov, och Peters uppdrag är att designa en databas som 
gör det möjligt att i arbetet med att utveckla skjutvapen, kunna spåra tidigare 
genomförda skjutprov och ta vara på erfarenheten från dessa. 

Peter genomförde sitt examensarbete till största delen på det företag som 
beställt uppdraget, och tackar i sitt förord de kollegor han tycker att han har 
där (dvs. nya bekantskaper som han genom den korta tid han arbetade där 
ändå känner sig som kollega med). Handledaren på TI var en lärare vars kurs 
Peter samtidigt ”assade” på.167 Verksamhetsmodellen för Peters examens-
arbete illustreras i Figur 25. 

Peter och TI-handledaren delar på flera sätt uppfattning om målet med 
examensarbetet. Det som eventuellt skulle kunna leda till problem är att Pet-
er i sitt arbete ”glömmer bort” praktikgemenskapen på Tekniska Institutet till  

                          
167 ”Assa” = arbeta som laborationsassistent, med visst examinationsansvar. 
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Figur 25. Verksamhetsmodell för examensarbete. Peters deltagande.  

förmån för det företag som beställt examensarbetet och där han också spen-
derar sin arbetsdag. Peter ser också skrivandet av rapporten som en handling 
som visserligen är central men inte särskilt viktig inom verksamheten exam-
ensarbete; för honom är det praktiska arbetet med databasen det absolut vik-
tigaste han gör. Det är även företagets främsta mål med examensarbetet; de 
är förmodligen mindre intresserade av rapporten Peter skriver, och mer in-
tresserade av att få ett fungerande system.  

Peter tenderar alltså att se företaget, dvs. uppdragskontextens praktik-
gemenskap i Figur 25, som viktigast, och anpassar sig hellre till deras norm-
er än till normerna inom skrivkontextens diskursgemenskap (där TI ingår), 
vad gäller skrivande av examensrapporten. Han trivs bra på företaget och 
hans handledare där är alltså inte i första hand intresserad av att Peter ska 
skriva en vetenskaplig rapport, snarare att han ska åstadkomma en fungeran-
de prototyp. Peter handleds motvilligt av sin handledare på TI, och följer 
alltså med tvekan de normer som skrivkontexten ställer upp. Figur 26 visar 
verksamhetsmodellen för Peters examensarbete sedd ur TI-handledarens per-
spektiv. 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: företaget. 
Mål: få examen, söka jobb. 
Normer: forskarens normer. 
Redskap: examensrapporten, för att få examen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter, handledare TI, hand-
ledare företaget. Peter ”nykomling” i praktikgemenskapen på företaget.  
Handledare på företag och högskolan lite kontakt. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: TI, företaget. 
Mål: skriva en genreenlig examensrapport. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. 
Redskap: rapporten, för att examineras. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter och handledaren på TI. Peter måste 
men vill ej handledas, handledaren handleder. 
 

Skrivande 
Peter skriver examensrapport. 
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Figur 26. Verksamhetsmodell för Peters examensarbete. Handledares 
deltagande.  

6.5.4.1 Medierande redskap i Peters examensrapport 
Peters examensarbete är skrivet på svenska. Arbetet är som tidigare sagts 
praktiskt inriktat, med syftet att kunna visa upp en prototyp som ska kunna 
testas och utvecklas vidare. Arbetet går igenom nuläge, tidigare erfarenheter 
inom området och vilken teknik som finns tillgänglig, och ger sedan ett för-
slag på hur databasen kan se ut och implementeras:  

(53) Peters examensrapport 
Det faktum att DABASK inte är normaliserad medför följande problem [5]. 
- Insättning: data är sammansatta och inte atomära. Sammansatta data medför 
att formatet på data är viktiga och det måste följa ett visst mönster. Man kan 
inte säkert tolka alla data som inte följer detta mönster. 
- Uppdatering: vilken del skall uppdateras. 
- Radering: vilken del skall tas bort och vilken del skall inte tas bort.  
Argument för att inte bygga vidare på DABASK och utöka implementationen 
för att kunna använda den i PATRASK är väsentligen två:  
DABASK är endast designad för finkalibriga vapen [1] 
DABASK saknar säkerhet [1]. 

Uppdragskontext 
Praktikgemenskap: TI. 
Mål: få igenom den examensarbetande teknologen. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet.  
Redskap: examensrapporten, för att handleda teknologen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter, handledaren, företagets 
handledare. Peter handleds motvilligt, handledaren handleder. 

Skrivkontext 
Diskursgemenskap: TI. 
Mål: handleda skrivandet av en genreenlig examensrapport. 
Normer: genrekonventioner, intertextualitet. 
Redskap: rapporten, för att få igenom teknologen. 
Deltagare, deltagarroller och arbetsdelning: Peter, handledaren, företagets handledare. 
Peter handleds motvilligt, handledaren handleder. 
 

Skrivande 
Peter skriver examensrapport. 
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Texten i (53) är inledningsvis formulerad i beskrivningar, med funktionen att 
ge en överblick över vilka svagheter ett existerande system har. Beskrivning-
arna avlöses av en argumentation för behovet av en ny lösning, vilket utgör 
själva förutsättningen för Peters arbetsuppgift.  

Liksom i Mattias’ och Rikards examensarbeten används referensen, men 
det ser annorlunda ut i Peters text. Denna typ av referens, dvs. en siffra inom 
hakparenteser, är vanligare i exempelvis artiklar i tekniska tidskrifter än i 
vetenskapliga rapporter, och de olika sätten att referera till en källa är något 
som de examensarbetande teknologerna får lära sig bland annat på metod-
kursen i samband med examensarbetet. Det krävs alltså kunskap för att man 
ska kunna referera på rätt ställe men det finns även olika sätt att referera, 
som används i olika typer av texter.  

Listan används i (53) för att åstadkomma någon form av systematik eller 
struktur på informationen, här en uppradning av förutsättningar. Listan be-
står dock inte enbart av ett slags formulering, exempelvis enbart nominal-
fraser eller enbart påståenden, utan Peter blandar beskrivande påståenden 
med frågor (dock utan avslutande frågetecken).168 

I exempel (54) används förklaringen i syfte att beskriva och argumentera 
för ett tillvägagångssätt: 

(54) Peters examensrapport 

För att testa hur man kan kryptera attribut har en mycket enkel krypterings-
algoritm implementerats. Strängar kan XORas mot en lämplig sträng, dvs 
man applicerar funktionen XOR på varje bokstav tillsammans med en annan 
bokstav som är en krypteringsnyckel. För närvarande kan man XORa alla 
bokstäver mot bokstaven a. Varje bokstav motsvaras av en binär representa-
tion och det är denna binära representation man använder sig av när man 
tillämpar funktionen XOR.  

Texten förklarar ett moment i den krypteringsmetod som används i rapp-
orten, samt beskriver några förutsättningar i samband med dessa. I texten an-
vänds specifika förkortningar utan att de förklaras; texten kräver ämneskun-
skap på samma sätt som i exemplen från Peters texter i arbetet på Konsult-
företaget (se kap. 5). 

I Figur 27 används en figur med figurtext för att beskriva och illustrera 
relationen mellan olika de delarna i ett datasystem. Bildtexten är endast en 
etikett, till skillnad från Mattias’ bildtexter (se Figur 24), där bilden både be-
skrivs och förklaras (vilket skulle kunna placeras i den löpande texten). Peter 
utgår från att bilden är tillräcklig i sig själv och inte behöver förklaras varken 
i bildtext eller brödtext.  

 

                          
168 Jfr hur listan används i laborationsrapporterna på TI (6.3.4) och i texter i arbetslivet 
(5.2.1). 
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Figur 1: UML-diagram över utvärderingssystemet för PATRASK. 

Figur 27. Figur med figurtext. Peters examensarbete. 

Peter har inte (varken enligt honom själv eller hans handledare) några 
problem med att förstå syftet med själva rapportskrivandet. De svårigheter 
Peter har är snarare kopplade till den språkliga formen.  

[Peter] hade svårt att skilja på tal- och skriftspråk. 

Peter behövde relativt mycket handledning då det gällde rapportskrivning 
under hela arbetet (med rapporten). Viss utveckling kunde iakttagas med pro-
blemet med talspråk arbetades inte bort.  

Jag tror att Peter är säkrare (språkligt) nu det kan ju bero på att det är  

-kortare texter  

-efter att ha jobbat med texter under en tid så har det klarnat. (E-postintervju 
handledare II, TI) 

När handledaren skriver ”nu” refererar han till att Peter efter examensarbet-
ets slut kom tillbaka till institutionen för att arbeta extra som laborations-
assistent, just på handledarens kurs. Som assistent skrev Peter undervisnings-
material i form av laborationsinstruktioner och föreläsningsanteckningar, 
inte några mer diskuterande eller utredande texter.  

Person 
-name: String 
-adress: String 
-ssn: String 

Student 
-Registration year: String 

Employee 
-Department: String 

Teacher 
-MainTeaching: Subject: String 

OfficeClerk 
-Office Phone: String 

Yanitor 
-DrivingLicence: 
String 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Peters examensarbete inte uppfyller in-
stitutionens krav på vetenskaplighet, såsom det efterlyses i kursinformation 
och beskrivning av arbetet. Detta verkar dock inte vålla några problem vare 
sig hos honom själv, handledaren på företaget eller handledaren på Tekniska 
Institutet. När hans handledare på TI kommenterar hans insats, rör det inte 
den vetenskapliga kvaliteten eller uppgiftens art, utan frågor kring talspråk-
ligheter i skriven text.  

Både Peters handledare och andra lärare återkommer till frågan om veten-
skaplighet i texterna: en del examensarbeten är helt enkelt inte särskilt forsk-
ningsnära, utan utgör i första hand ett praktiskt (programmerings) problem 
som ska lösas och det är svårt även för handledaren att tillmötesgå TI:s krav 
på vetenskaplighet i examensarbetena. Om det har att göra med just Peters 
handledares bristande intresse att utveckla sådana frågor är naturligtvis svårt 
att säga. Skillnaden mellan just Mattias´ och Rikards handledare å ena sidan 
och Peters å den andra vad gäller deras synpunkter på kvaliteter och svageter 
hos teknologerna, visar dock på att det inte råder någon enighet kring vad 
som är syftet med examensarbetet som helhet.169 

6.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att de undersökta verksamheterna på Tek-
niska Institutet ingår i en utbildningspraktik, för teknologerna inramad av 
kontroll och reglering av så gott som allt de förväntas klara av. Även om 
kurser är upplagda i projektform, finns en bedömare och ”kontrollant” i form 
av kursföreståndare eller examinator, som ger riktlinjer för inlämningsdagar, 
omfång på uppgifterna och andra krav för att bli godkänd (jfr Dias et al. 
1999:47).  

Teknologens praktikgemenskap utgörs i huvudsak av Tekniska Institutet, 
men ibland utgörs praktikgemenskaperna av fler grupperingar än bara TI 
(exempelvis ett externt företag). Detta är ibland svårt för teknologen (och 
även andra inblandade) att förhålla sig till. Undersökningen visar att så är 
fallet med programutvecklingsprojektkursen och examensarbetet: vilken 
praktikgemenskap kan räknas som teknologens? Vilka deltagares mål med 
examensarbetet ska vara det överordnade? Wenger (1998) talar om praktik-
gemenskapens tre dimensioner: ömsesidigt engagemang, ett gemensamt 
”uppdrag” och en delad ”erfarenhetsbas” (i vilket ett gemensamt språkbruk 
räknas). Examensarbetaren förväntas göra sitt arbete och skriva sin rapport 
med ibland dubbla mål, vilket med Wengers terminologi kan uttryckas som 
att det gemensamma syftet med arbetet inte är särskilt starkt: Tekniska Insti-
tutet har ett mål med examensarbetet, och det inblandade företaget kan ha ett 
delvis annat. Medan TI vill att teknologen presenterar en metoddiskussion 
                          
169 ”Problematiken är inte ny; jfr Björck (1992) som återger hur frågan om teknik som 
vetenskapligt forskningsområde har diskuterats historiskt.” 
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och placerar in sin undersökning i ett forskningssammanhang, är företaget i 
första hand intresserat av att se ett praktiskt användbart resultat. Om tekno-
logen dessutom spenderar större delen av sin arbetstid på företaget är det 
naturligt att han känner sig delaktig där, och TI:s uppdragsformulering kom-
mer i andra hand, trots att det är TI som examinerar arbetet (jfr dock Nilsson 
2007 om hur det företagsförlagda examensarbetet i vissa fall kan underlätta 
övergången från utbildning till arbetsliv). 

Teknologernas skrivande är också präglat av utbildningspraktiken, och 
analysen i kapitel 6 visar att mycket av skrivandet pågår relativt oreflekterat. 
Få undervisningsmoment eller övningar fokuserar på skrivandet som sådant, 
och såväl lärare som teknologer ser skrivandet som ett nödvändigt ont alter-
nativt något viktigt som man dock inte har möjlighet eller erfarenhet av att 
fokusera på konstruktivt. Det finns naturligtvis undantag, däribland kom-
munikationskursen för datateknikteknologerna (se 6.2), programutvecklings-
projektkursen och upplägget av examensarbetet. 

De texter som teknologerna skriver i de undersökta momenten kan sägas 
vara genretexter förknippade med tydliga roller: teknologen skriver i rollen 
som elev som ska kontrolleras vad gäller kunskap. I några få fall förväntas 
teknologen skriva som om han vore en expert som instruerar en icke-expert, 
men det kunskapskontrollerande syftet med texterna finns fortfarande där. 

Vad gäller projektkursen i programutveckling kan kommenteras att upp-
lägget, trots projektformen med externa beställare, är inramat av en skol- 
eller undervisningspraktik, och teknologerna deltar för att bland annat (för-
utom erfarenheten av att utveckla ett program) lära sig hur ett projekt kan gå 
till (se Miettinen 1999). Jag vill hävda att kursen inte kan liknas vid en 
autentisk verksamhet i arbetslivet, eftersom man i arbetslivet inte får till-
fällen att komplettera dokumentation som inte håller måttet, heller inte själv-
klart får stöd och handledning kring i vilken fas av arbetet man ”ska” doku-
mentera.170 Det förväntas man behärska. Projekt i arbetslivet inbegriper helt 
enkelt en annan form av ansvar. Arbetslivets skrivande präglas också av att 
texterna i de flesta fall ska användas på ett eller annat sätt; man skriver i 
olika roller trots att det kan vara en och samma text. Att man kan det man 
skriver är självklart och behöver inte redovisas (se Dias et al. 1999:227).  

En kommentar till undervisningspraktikernas steg-för-steg-upplägg och 
lärarnas tilltal i texterna i olika typer av instruktionstexter är också att det 
kanske helt enkelt är nödvändigt: möjligen är t.ex. laborationerna så pass 
svåra eller komplicerade att språkbehandlingen har extra krav på sig att vara 
okomplicerad. Alternativt finns tilltalet därför att man har en tradition att be-

                          
170 Naturligtvis finns malltexter och standarddokument på många företag, men det är mer 
ovanligt med instruktioner om vilka delar som ska ingå eller vilket språkbruk som är lämp-
ligt. Det är heller inte vanligt att dokumentationen blir bedömd som godkänd eller icke god-
känd och tid för omarbetning ges. 
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handla teknologerna som elever, snarare än som studenter eller till och med 
kollegor.  

Ett problem för teknologerna när de gör sina examensarbeten är de olika 
krav som uppstår i och med att det är flera handledare inblandade. Det har 
ofta att göra med den aktuella handledarens engagemang och arbetsfördel-
ningen mellan ett eventuellt inblandat företag och högskolan att göra. Om 
det bara är företaget som handleder, eller om TI-handledaren inte är särskilt 
aktivt inblandad, behöver ingen konflikt uppstå. Däremot kan situationen 
uppstå att TI-handledaren ställer vissa krav medan företaget ställer andra. 
Examensarbetet är ju beställt av ett externt företag eller motsvarande, och 
denna uppdragsgivare vill att stor tyngdpunkt läggs på resultat (vad har verk-
ligen gjorts?) i examensrapporten, medan TI-handledaren exempelvis vill ha 
en större betoning på forskningssammanhang, litteraturgenomgång, metod-
beskrivning etc. Teknologen kan lätt hamna i kläm; examensarbetet kan dra 
ut på tiden eller det kan hända att ingen blir riktigt nöjd.171 

De medierande redskap som visade sig användas i texter var av två olika 
typer. Dels de av mer beskrivande eller instruerande slag: listan, såväl i in-
formanternas texter som mycket av det lärarproducerade materialet från Tek-
niska Institutet, och formeln, grafen och figuren i teknologernas kunskaps-
redovisande texter. Dels de mer diskuterande redskapen exempelvis resone-
mang i de teoretiskt inriktade examensarbetena.  

En fråga som väcks är om den första typen av redskap förmedlar en syn 
på text och skrivande (och kanske även teknik) som säger att man inte be-
höver diskutera eller problematisera det man vill säga. Det kan också spegla 
en inställning till hur man ser på skrivande som sådant: skriver man för att 
reda ut förhållanden och inbjuda till diskussion, eller skriver man för att låsa 
fast hur saker förhåller sig, dvs. presentera en tolkning av ett problem som 
om det är löst och färdigt (7.4; se även Mellström 1996 och Abrandt Dahl-
gren et al. 2006)? Det mer reflekterande, resonerande skrivandet, som från 
vissa håll är önskvärt från högskolans håll och som finns exempelvis i ar-
betslivets forskningsartikel, är relativt osynligt i Tekniska Institutets lärar-
producerade material.172 Denna typ av skrivande är mindre frekvent även i 
teknologernas egna texter, med undantag för de examensarbeten som ligger 
närmare en forskningsuppgift än ett praktiskt utvecklingsarbete. 

6.7 Avslutning: skrivande inom utbildningen 
Avslutningsvis vill jag peka på tre saker som jag tycker mig ha kommit fram 
till i undersökningen av skrivande på Tekniska Institutet, med koppling till 

                          
171 Jfr också Hållsten 2003 om handledning som delas mellan olika intressenter och om 
svårigheten för teknologerna att veta vad som gäller. 
172 Tryckt kurslitteratur ingår inte i undersökningen. 
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hierarkin verksamhet, handling och operation (Säljö 2000, Dias et al. 1999, 
Berthén 2007), samt en koppling till deltagarroller och maktrelationer.  

Utifrån intervjuerna med informanterna och andra, verkar skrivandet på 
TI betraktas på olika sätt av olika deltagare inom samma praktikgemenskap 
inför samma arbetsuppgift. Det kan uppfattas som en verksamhet av en del-
tagare men som en handling ingående i en verksamhet av en annan. Detta 
påverkar i sin tur deras syn på vad som är målet med verksamheter och 
handlingar inom den gemensamma aktivitet de deltar i. En liknande fråge-
ställning diskuteras i Dias et al. (1999:230). Det kan också kopplas till hur de 
ser på enskilda skrivuppdrag: komplicerade, enkla att utföra etc. Inform-
anterna uttrycker det som att skrivandet ibland ”går av sig självt”, ibland 
vållar problem. 

Vad gäller deltagarroller och förmedlande av textrelaterade normer, kan 
laborationsinstruktionerna tjäna som exempel. Laborationsinstruktionerna 
kan ses som mall för åtminstone ett visst skrivande hos teknologerna. Jag ser 
lärarnas egenproducerade texter som viktiga förebilder, vilket kan beskrivas 
i verksamhetstermer: deltagarna ingår i en maktrelation där textens författare 
är överordnad läsaren. Undervisningspraktiken och med den ingående exam-
inationen gör att läsaren, dvs. teknologen, låter sig påverkas av instruktions-
författaren i sitt eget skrivande, av mer eller mindre medvetet taktiska skäl. 
Maktrelationen är än tydligare i fallet med examensarbetet, där teknologen 
och handledaren/-arna deltar på olika villkor och har olika mål med aktivi-
teten, ibland olika föreställningar om examensrapportens funktion och ut-
formning – vilket leder till problem inte minst för teknologen (jfr Engeström 
1996 och Russel & Yañes 2003). 

Laborationsinstruktionerna och laborationsrapporterna påvisar till viss del 
det förhållningssätt till tekniken som exempelvis Mårdsjö (2001) och Mell-
ström (1996) diskuterar. Det handlar om en allmän inställning att man löser 
ett tekniskt problem exempelvis genom att utveckla något praktiskt som ska 
fungera, och fungerar det så är det bra. Detta avspeglas bland annat i hur 
man beskriver tekniken: koden ska ”se snygg ut”, prototypen ska ”se bra ut”, 
teknologen uppmanas att ”provköra och se att det ser bra ut”. Det är 
underförstått att man vet vad som menas med att det ser snyggt ut. Det skulle 
kunna uttryckas som en resultatorienterande inställning till teknik och pro-
blemlösning, eller kanske en nyfiken grundsyn på tekniken och dess möj-
ligheter, vilket alltså avspeglas i texterna. Det råder också konsensus i före-
ställningen att tänkande och problematiserande föregår skrivandet. Rikard på 
Verkstadskoncernen anser inte att det är Tekniska Institutet som står för en 
sådan syn på skrivande, men undersökningen visar att de lärarproducerade 
texterna förmedlar detta synsätt.  
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7 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur skrivandet i arbetet ser ut för 
nyutexaminerade ingenjörer, och hur en relativt omfattande högskoleutbild-
ning förbereder för kommande yrkesutövning vad gäller skrivande.  

I kapitel 2 ställdes ett antal frågor som besvarats i resultatkapitlen (4–6). 
Dessa berör hur de centrala verksamheterna ser ut och hur man kan betrakta 
skrivande i arbets- och utbildningskontexterna, vilka texter informanterna 
skriver och vilka medierande redskap (Wertsch 1998) som används i texter-
na samt vilka roller som är förknippade med texternas funktion och med de 
medierande redskapen. Informanternas utvecklingsbanor (Wenger 1998) dis-
kuteras i samband med de verksamhetsmodeller som illustrerar skrivandet 
och verksamheterna i arbetslivet. Här i kapitel 7 diskuterar jag skillnader och 
likheter vad gäller skrivandet i arbetsliv och utbildning. Först kommer dock 
en sammanfattning av undersökningens resultat (7.1–7.3).  

7.1 Verksamheter och skrivande i arbete och 
utbildning 
De tre informanterna arbetade inom olika områden: en som utvecklings-
ingenjör på en verkstadskoncern, en som forskningsingenjör på ett forsk-
ningsföretag och en som programmerare på ett konsultföretag. Alla kallar sig 
ingenjörer och alla ägnar mycket tid åt programmering, men de skriver också 
texter i stort sett varje dag. De har alla tre utbildat sig till civilingenjörer på 
Tekniska Institutet och delar erfarenhet och kunskap från den praktikgemen-
skap som TI utgör.  

Analyserna av skrivandets roll såväl inom arbete som inom utbildning 
visar att skrivandet dels kan uppfattas som en handling inom en verksamhet, 
dels som en verksamhet i sig. I några enstaka fall betraktar informanterna 
skrivandet som automatiserade operationer (exempelvis i fallet när Rikard på 
Verkstadskoncernen skriver uppdateringar). Informanternas svar tyder inte 
på att det skulle vara på något sätt mer tidskrävande eller mer komplicerat 
om ett skrivuppdrag är en verksamhet än om det är en handling i en verk-
samhet. Omvänt behöver skrivuppdrag i form av handlingar i en verksamhet 
inte vara mindre tidskrävande eller lättare att hantera än de skrivuppdrag 
som betraktas som verksamheter i sig. Eventuella svårigheter kring ett skriv-
uppdrag kan snarare kopplas till mål och deltagarroller inom de olika kon-
texterna. Generellt kan sägas att det skrivande som är situerat i en kontext 



                                                                 214 

där arbetsdelning och roller är tydliga och där deltagarna delar uppfattning 
om mål med uppdrag och skrivande ses som enklare att hantera.  

De undersökta momenten på Tekniska Institutet präglas av en utbild-
ningspraktik, där teknologerna deltar som icke-experter som ska bedömas 
och kontrolleras. Även om kurser är upplagda i projektform, finns det en be-
dömare och kontrollant i form av kursföreståndare eller examinator, som ger 
riktlinjer för inlämningsdagar, omfång på uppgifterna och andra krav för att 
bli godkänd (jfr Dias et al. 1999; se även Miettinen 1999 om olika sätt att 
efterlikna arbetslivets projekt och organisering i undervisningssyfte).  

Den informant som sett skrivandet under utbildningen som mest problem-
atiskt, Rikard på Verkstadskoncernen, är också den som mest uppskattar det 
arbetsrelaterade skrivandet och beskriver det som enkelt och rakt på sak. 
Med detta menar han att det finns ett tydligare syfte med skrivandet i arbetet, 
medan skrivandet av exempelvis examensarbete och laborationsrapporter 
under utbildningen handlade om att uttrycka sig ”fint” snarare än att skriva 
för att man ville att en läsare skulle förstå eller kunna utföra något.  

De informanter som inte hade haft svårigheter med skrivandet tidigare (på 
högskolan eller inom arbetslivet) uppfattar det heller inte som problematiskt 
i arbetet. Mattias på Forskningsföretaget hade inte några större bekymmer 
med att skriva sin forskningsinriktade examensrapport. Han ser sedan skriv-
ndet av forskningsrapporter i arbetet som en verksamhet i sig som han lägger 
ner mycket tid på, men som inte för den skull är svår att angripa eller slut-
föra. Någon koppling mellan skrivandets omfång och eventuella problem ell-
er svårigheter verkar alltså inte finnas.  

Utgångspunkten i kapitel 2, att allt skrivande är situerat i en verksamhet, 
är inte självklar för deltagarna. En del skrivande betraktas av informanterna 
som en verksamhet i sig. Däremot kan skrivverksamheten i sin tur vara situ-
erad i en överordnad arbetsverksamhet, t.ex. kan skrivandet av en forsk-
ningsartikel vara situerat i den överordnade forskningsverksamheten. I den 
aktuella arbetssituationen är dock artikelskrivandet en verksamhet, som inte 
är direkt inordnad eller situerad i en omedelbar överordnad verksamhet.  

Vad gäller informanternas utvecklingsbanor kan sägas att Rikard under 
hela min intervjustudie förhåller sig (språkligt och socialt) till arbetet och 
arbetsplatsen som visar att han ser sig själv som deltagare i praktikgemen-
skapen, och inte bara en tillfällig medarbetare. Därmed kan sägas att han 
följer en inåtgående utvecklingsbana (Wenger 1998). 

Mattias på Forskningsföretaget går från att uppfatta sig som relativt iso-
lerad på arbetet, till att bli en accepterad medlem av praktikgemenskapen, 
men inte som den som själv identifierar sig som en medlem av gemen-
skapen. Han följer därför inte en inåtgående utvecklingsbana utan snarare en 
perifer (Wenger 1998).  

Peter på Konsultföretaget ser aldrig sig själv som en legitim perifer med-
lem i verksamheten, utan snarare någon som är ensam om sin kompetens och 
måste motivera sin plats i gemenskapen. Wengers (1998) terminologi räcker 
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inte för att beskriva Peters utvecklingsbana utan jag kallar den bana han valt 
för parallell utvecklingsbana.  

Sammantaget kan sägas att det skrivande som informanterna hanterade 
bäst i arbetet var de där uppdrags- och skrivkontexterna (se verksamhets-
modellerna i kapitel 4) inte sade emot varandra vad gäller deltagarroller och 
mål med skrivandet och verksamheten. Om deltagarna dels delade uppfatt-
ning om målet med verksamheten, dels delade normer för redskapsanvänd-
ning och arbetsdelning, uppfattade också informanterna skrivandet som 
oproblematiskt. Förklaringen till att informanterna uppfattar skrivandet som 
oproblematiskt kan vara att den aktuella praktikgemenskapen har tydliga 
ramar och en gemensam historia där normer och regler verkade fungera 
(Wenger 1998). Förklaringen kan också vara att etablerade deltagare är öpp-
na och ger nya deltagare (i det här fallet informanterna) förtroende och 
utrymme för att delta (Lave & Wenger 1991, Wenger 1998).  

7.2 Texter och skribentroller i arbete och utbildning 
Undersökningen av texter och skribentroller (både i arbetet och i utbild-
ningen, kap. 5 och 6) visar några tydliga grupperingar. Dels skriver inform-
anterna texter som kan sägas presentera en färdigtänkt lösning eller en hand-
lingsinriktad instruktion, dels skriver de texter som innehåller resonemang 
och inbjuder till diskussion (genom att referera till ett forskningssamman-
hang). Med detta följer olika skribentroller (Karlsson 2006). 

En vanlig funktion hos texterna på Verkstadskoncernens utvecklings-
avdelning såväl som på Konsultföretaget är att beskriva och instruera, medan 
texterna på Forskningsföretaget i större utsträckning har som funktion att 
lösa problem och resonera. Skribentrollerna varierar från experten som 
skriver till en annan expert (i forskningsrapporter och specifikationer) och 
experten som skriver till icke-experten (i uppdateringar, manualer, andra 
texter om teknik) till rollen som utförare eller förmedlare av någon annans 
information (i uppdateringar). Skribentrollerna är dock inte entydiga, efter-
som texterna kan vända sig till fler än en mottagare eller rättare sagt, an-
vändas i fler än ett sammanhang. Specifikationerna på Konsultföretaget rikt-
ar sig i första hand till kommande programmerare, dvs. skribentrollen är exp-
erten som skriver till en annan expert, men de riktar sig också till en mer all-
män läsare inom praktikgemenskapen där syftet är att informera om hur sys-
temet ska byggas upp.  

På Tekniska Institutet har de lärarproducerade texterna som huvudsakligt 
syfte att instruera men även att förklara exempelvis ett tillvägagångssätt eller 
en procedur. De undersökta texterna skrivna av teknologer har som huvud-
syfte att redovisa kunnande, genom att beskriva exempelvis en laboration 
(metod, resultat, slutsatser) eller ett dataprogram (specifikationer, s.k. scen-
arier och programmeringsexempel). Även informanternas examensarbeten 
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har denna funktion, med undantag för de mer forskningsinriktade arbetena 
som också kan ha funktionen att diskutera ett resultat, i likhet med texterna 
på Forskningsföretaget.173 Skribentrollerna är inom utbildningskontexten i 
del flesta fall uppenbara: lärares texter medför skribentrollen experten som 
instruerar eller beskriver. Teknologernas texter medför skribentrollen eleven 
som redovisar kunskap. Ibland ska teknologen visserligen ikläda sig rollen 
som instruerare eller någon annan typ av expert, om uppgiften går ut på att 
exempelvis skriva en instruktion, men den överordnade funktionen är ändå 
alltid att redovisa kunskap för att kunna examineras. De tillfällen då skrib-
entrollen blir problematisk för teknologen är när uppdragskontexten är oklar 
vad gäller de olika deltagarnas mål med uppdraget eller texten (vilket syns i 
verksamhetsmodellerna för de olika verksamheterna i kap. 4 och 6). I exem-
plet med programutvecklingsprojektkursen (6.4), då externa uppdragsgivare 
finns med som deltagare och där de delvis har andra mål med uppdraget än 
att kontrollera och examinera, uppfattar teknologerna en oklarhet kring vem 
som faktiskt ska läsa och använda texten: läraren som examinerar eller den 
externa uppdragsgivaren som vill att instruktionen ska fungera i ett praktiskt 
arbetssammanhang. Dessutom finns andra deltagare inom TI-praktikgemen-
skapen, nämligen ett antal språkligt inriktade bedömare, som läser dokum-
entationen utifrån delvis andra perspektiv än examinatorn (som i första hand 
bedömmer programmeringen och systembeskrivningen). Även examens-
arbetet medför oklara skribentroller, vilket kan sägas ha att göra med att del-
tagarna inte delar målen med verksamheten. Handledare på TI respektive på 
företaget samt språkgranskare på TI ställer olika krav, och teknologen tycker 
i vissa fall att det är företaget där han genomför sitt examensarbete som är 
den primära praktikgemenskapen, inte Tekniska Institutet.  

7.3 Medierande redskap och skribentroller i arbete 
och utbildning 
Det medierande redskap som är mest framträdande i informanternas arbets-
texter är listan, använd för att instruera eller helt enkelt beskriva något. List-
an används framför allt av informanterna Rikard på Verkstadskoncernen och 
Peter på Konsultföretaget, exempelvis i Rikards uppdateringar och Peters 
specifikationer. Rikard och Peter använder också schematiska bilder för att 
beskriva eller instruera, i samma texter. Listorna informanterna skriver är 
olika utformade i olika texter, exempelvis som punktuppställningar, num-
rerade listor etc. 

                          
173 Om diskussionen verkligen vänder sig till exempelvis en potentiell forskningskollega eller 
om den har funktionen att visa examinatorn att man har förstått och kan resonera kring resul-
taten av en undersökning kan naturligtvis diskuteras. Möjligen är det ena inordnat i det andra, 
så att diskussionen med forskningskollegor ingår i texten, som samtidigt bedöms av en lärare. 
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Matematiska redskap, exempelvis formler och grafer, används främst av 
Mattias på Forskningsföretaget i forskningsrapporterna.  

De medierande redskap som används i de arbetsrelaterade texterna kan 
sorteras efter vilken skribentroll de är förknippade med. Exempelvis skriver 
Mattias på Forskningsföretaget i rollen expert till annan expert i forsknings-
pporten och använder då figur, formel och andra matematiska redskap samt 
resonemang. Rikard på Verkstadskoncernen, när han skriver uppdateringar i 
rollen experten som skriver till icke-experten, använder visserligen också 
olika grafiska figurer, men inga som innehåller matematiska formler, snarare 
schematiska bilder. Alla tre informanter förklarar i sina texter, men på olika 
sätt: som del i att resonera, för att etablera sin expertroll och för att instruera.  

De verksamheter där deltagare av olika yrkes- och kunskapsbakgrund del-
tar, eller där mottagargruppen utgörs av personer utanför den specifika verk-
samhet inom vilken texten eller textförfattandet ingår, medför en uppsättning 
medierande redskap av mer allmän sort. De verksamheter som har deltagare 
med en mer homogen (teknisk) yrkes- och kunskapsbakgrund medför en 
uppsättning redskap som är mer specialiserade. Det kan naturligtvis ses som 
ett självklart resultat, men det intressanta är hur de medierande redskapen 
ibland formar ett mer komplext sakförhållande och på så sätt kan sägas 
underlätta deltagandet i verksamheten för den deltagare som inte är lika tek-
niskt kunnig som exempelvis textens skribent. Rikards uppdateringar på 
Verkstadskoncernen refererar till ett specifikt tekniskt förhållande, men de 
medierande redskapen är på flera sätt vardagliga. Exempelvis en lista, som 
formar en instruktion eller beskrivning, är med sina grafiska signaler allmän, 
men användningen kan sägas vara specifik. En schematisk bild formar be-
skrivningen för hur systemet och tekniken fungerar. 

I texter från Tekniska Institutet återkommer listor som medierande redap, 
framför allt i det lärarproducerade materialet, som många gånger har som 
syfte att instruera. I texterna skrivna av teknologer (laborationsrapporter och 
olika typer av projektdokumentation) används också listor men även grafer 
och andra matematiska redskap som redovisar resultat, och förklaring, i syfte 
att visa att man förstått och behärskar ett i instruktionen föreslaget tillväga-
ångssätt. Teknologen skriver i princip uteslutande i rollen som just elev. 
Även om det aktuella skrivandet ingår i en arbetslivsorienterad kurs (exem-
pelvis på den undersökta programutvecklingsprojektkursen, vilken diskuter-
as i 7.1.1) med externa uppdragsgivare som deltagare, är det överordnade 
målet att bli godkänd på kursen tillräckligt starkt för att skribentrollen elev är 
den viktigaste.  

Undersökningen visar alltså att man skriver delvis likartade texter och an-
vänder likartade medierande redskap inom utbildningen och i arbetslivet. 
Samtidigt finns en genomgripande skillnad i utbildningens respektive ar-
betslivets skrivande vad gäller uppdragskontext och arbetsdelning. Utbild-
ningens skrivande är omgärdat av instruktion och kontroll, och teknologen 
skriver i många fall för endast en mottagare, i syfte att bli bedömd. I arbets-
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livet skriver informanterna för att instruera en verklig användare eller för att 
diskutera forskningsresultat med verkliga potentiella kollegor, dvs. läsare 
som använder texten för att göra något utöver att bedöma skribentens kun-
nande (Dias et al. 1999; se även Ivanič & Satchwell 2006).174 Informanterna 
visar dock upp olika sätt att hantera detta och olika attityd till vad som är 
”lätt” respektive ”svårt” med att skriva i arbetslivet, med referens till utbild-
ningens skrivande och de skrivkonventioner de anser sig ha mött på Tek-
niska Institutet: På Tekniska Institutet skrev man ett sätt och i arbetslivet 
skriver man på ett annat. En fråga som väcks är därför om Tekniska Insti-
tutet fungerar som en normerande förebild som formar ingenjörer att handla 
språkligt på ett visst sätt, eller om de specifika verksamheterna kräver sin 
specifika typ av skrivande.  

Chefen på Konsultföretaget i undersökningen betraktar till exempel exam-
ensarbeten från Tekniska Institutet som normerande för hur dokumenta-
tionen av ett projekt skulle läggas upp, eftersom teknologerna hade det goda 
skolexemplet ”här bak” (dvs. hade typexempel de aktualiserade vid be-
hov).175 Även handledaren på Forskningsföretaget kommenterar Tekniska In-
stitutet som eventuell förebild, eller snarare hur han ser på de nya utexam-
inerade ingenjörernas vana och förmåga att skriva exempelvis forsknings-
artiklar – ”det svåra” i en artikel är inget de lärt sig på TI – TI normerar allt-
så knappast vad gäller det mer forskningsinriktade skrivandet.  

Däremot kan TI sägas normera i andra sammanhang vad gäller skrivande. 
Undersökningen visar att det lärarproducerade materialet på TI visar upp ett 
rättframt tilltal, ett vardagligt språkbruk och vardagsnära exempel, trots att 
texten behandlar ett specifikt tekniskt innehåll. Rikard på Verkstadskoncern-
en återkommer dock till hur enkelt och funktionellt skrivandet på Verkstads-
koncernen är, och det är inget han säger sig känna igen från TI (trots att det 
alltså finns där). Detta kan snarare ha sin förklaring i att han skriver i olika 
roller vilket medför olika krav på honom som skribent: när han skrev sin 
examensrapport tyckte han inte att han kunde leva upp till handledarens krav 
(som såg sina examensarbetande teknologer som forskningskollegor). När 
han skriver uppdateringar på Verkstadskoncernen är hans roll och kraven 
som följer med den tydliga, vilket för Rikard leder till att han ser skrivandet 
som enkelt och funktionellt. 

                          
174 Inom vissa mer projektorienterade kurser, exempelvis programutvecklingsprojektkursen 
försöker man efterlikna detta. 
175 Hon använde uttrycket ”certifierat av TI”, om godkända examensarbeten som var utförda 
på Konsultföretaget. Hon pratade också om hur nöjd hon var med unga, nyutexaminerade in-
genjörer, eftersom det enligt henne innebär att de är flexibla och har stor initiativkraft. 
(Intervju chef Konsultföretaget) 
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7.4 Ingenjörers skrivande: ett osynligt skrivande?  
Ett sätt att diskutera skrivande och skrivandets roll inom olika arbets-
sammanhang som används i undersökningen är Leontievs (1978) tredelade 
hierarki, med utgångspunkten hur informanterna och andra representanter 
inom de olika praktikgemenskaperna ser på skrivande. Handlar det om en 
verksamhet, en handling eller en automatiserad operation (Berthén 2007:23, 
Säljö 2000)?  

Ett exempel på skrivande som operation är uppdateringarna Rikard skriv-
er på Verkstadskoncernen. Texten ”skrivs av sig själv”; åtminstone enligt 
Rikard kräver den inte någon eftertanke eller bearbetning. Uppdateringen 
skriver Rikard sist i arbetsprocessen, efter programmeringsarbetet, och skriv-
andet handlar om att revidera en tidigare version av ett dokument. Han märk-
er knappast att han verkligen skriver, utan det följer med det praktiska arbet-
et på ett sätt som till en del också gör skrivandet osynligt. 

Dias et al. (1999) konstaterar att skrivande, genom att det är inbäddat i 
olika situationer, uppfattas som genomskinligt eller till och med osynligt, i 
den mening att vi inte uppmärksammar det: ”Writing dissolves into the act-
ion, more or less disappearing as anything separately identifiable.” (Dias et 
al. 1999:18). Detta är dock något som kan kopplas till den tredelade hier-
arkin verksamhet–handling–operation, där det skrivandet som i citatet ovan 
sägs vara transparent kan hänvisas till nivån operation. Ett exempel på detta 
är tillfällen då praktikgemenskapens deltagare inte har förståelse för tekniken 
och därför inte tror att det tar någon arbetstid i anspråk (som i fallet när Peter 
på Konsultföretaget förväntas sköta teknikservicen utan att egentligen ha 
arbetstid tilldelad). Här ses de tekniska verksamheterna som mindre viktiga 
och därmed även det skrivande som är situerat i verksamheten (vilket inte får 
ta någon tid alls). Visst skrivande är osynligt, visst sker automatiskt, enligt 
informanterna, men en del får helt enkelt inte ta tid. Detta kan tolkas som att 
skrivandet har låg status inom vissa praktikgemenskaper medan det inom 
andra (exempelvis på Forskningsföretaget) ges stor uppmärksamhet och legi-
timitet och på så sätt får en hög status.176 

Frågan om osynligt skrivande kan alltså ha att göra med skrivandets status 
inom den aktuella praktikgemenskapen. Några av analyserna i kapitel 4 visar 
på att skrivkontextens normer för den aktuella texten informanten skriver 
och uppdragskontextens normer för skrivandet kan skilja sig åt. Dessa skill-
nader kan eventuellt tolkas som att praktikgemenskapen uppfattar verksam-
heter som inbegriper skrivande som mindre viktiga, än verksamheter som 
inbegriper handlingar med mer komplext tekniskt innehåll (exempelvis pro-
grammering). För ingenjören kan skrivandet eventuellt ses som osynligt i 
relation till funktionen. En funktion är att dokumentera vad som redan är av-

                          
176 På Forskningsföretaget behöver exempelvis inte tiden man lägger ner på att skriva motiv-
eras särskilt, utan det tas för givet att delar av arbetsdagen går åt till just skrivande. 
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klarat och inte att vara del i den process som leder fram till att något slutförs 
(exempelvis att ett problem får sin lösning eller att ett tillvägagångssätt be-
stäms). Detta kan tyda på att man tycker att det viktiga i arbetet, det som får 
ta plats och tid, är det arbete som föregår skrivandet och inte skrivandet i sig. 
Skrivandet kan därmed bli mindre synligt.  

Ett skrivande som bokstavligen skulle kunna kallas osynligt är kommen-
tarskrivandet i samband med programmering, som informanterna skriver 
kontinuerligt (eventuellt det mest frekventa skrivandet de ägnar sig åt) när de 
programmerar.177 Även om kommentarskrivandet tränas på TI och program-
meraren (både informanterna och andra programmerare) kan beskriva vilken 
funktion kommentarerna fyller, så lägger man helt enkelt inte märke till det. 
Man ”ser” inte att det är något som faktiskt skrivs och lever kvar (Rikard 
intervju 2, Mattias intervju 4).  

7.5 Medierande redskap för ingenjörer 
Informanterna skriver i sina arbeten ofta i rollen som experten som vänder 
sig till en icke-expert, många gånger med ett tekniskt komplicerat sakinne-
håll. Ändå är inte de medierande redskapen som analyserats fram i under-
sökningen komplexa eller svåråtkomliga. En förklaring kan vara att man 
väljer okomplicerade medierande redskap för att förenkla för en potentiell 
läsare. Det exempel jag återigen vill lyfta fram är uppdateringarna Rikard 
skriver på Verkstadskoncernen, här i relation till medierande redskap som 
används inom utbildningens skrivande.  

Uppdateringen har en vardaglig språklig form men refererar till ett sakför-
hållande som är tekniskt komplext. Rikard använder listan för att beskriva n-
heter i programmet eller steg-för-steginstruktioner (som vi känner igen från 
vardagliga textsammanhang såsom recept eller vägbeskrivningar) för att be-
skriva den teknik han själv behärskar i egenskap av ingenjör. Listorna kan 
alltså vara olika utformade (se bl.a. 5.2.1). Rikard skriver i rollen som expert 
som instruerar och informerar den tekniskt bevandrade men inte specialisten, 
och väljer medierande redskap som har just en vardaglig och för många mot-
tagare känd form.  

Undersökningen visar att en del av de mer arbetslivsinriktade kurserna på 
Tekniska Institutet inbegriper skrivande där man vänder sig till en bredare 
målgrupp än enbart andra tekniker (vilket alltså Rikard på Verkstadskon-
cernen men även Peter på Konsultföretaget gör i sitt arbete). De medierande 
redskapen som används i instruktionstexter och texter som vänder sig till en 
icke-expert, är snarlika medierande redskap i likartade texter i arbetslivet: 
                          
177 Erfarna programmerare visar upp olika inställning till kommentarskrivandet. En inställning 
är att en bra programmering innehåller mycket kommentarer. En annan inställning är att ju 
mer självförklarande ett program är, desto mindre behövs kommentarerna (Intervju program-
merare I och II). 
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Rikards uppdateringar och Peters designspecifikationer ska förstås av icke-
experten men användas i betydelsen fungera som underlag för vidareutveck-
ling eller programmering av experten, dvs. den programmeringskunnige.178 
Även Peters argumenterande text om ett teknikbyte (5.1.3.2 och 5.2.2) har en 
vardaglig form. Han använder inga matematiska redskap alls utan bara löp-
ande text som till synes är lätt att förstå och ta till sig för den icke teknikkun-
niga. Sakinnehållet refererar dock till datalogi och programmering.179  

Det är alltså möjligt att betrakta lista som ett typiskt ingenjörsredskap (se 
5.2.1), med en koppling till texternas funktion, där lösningar ska presenteras 
och instruktioner erbjudas. Ett exempel på användandet av listan och tanken 
bakom redskapens användbarhet utifrån den kognitiva aspekten av redskaps-
begreppet (Wertsch 1998) är också Peters arbete med specifikationerna. 
Peter vet hur datorn arbetar och vet därför också att variablerna ska kunna 
kvantifieras för att kunna hanteras i datasystemet: 

[…] det skulle ju gå att skriva en saga på ett par sidor vad man menar men 
det blir inte mätbart, och nu måste det ju vara mätbart (Peter intervju 3)  

Citatet speglar en syn på skrivande: tänka först och skriva sedan. Först löser 
Peter det tekniska problemet hur datasystemet ska designas och vilka egen-
skaper programmet ska ha (eller åtminstone vilka egenskaper som är önsk-
värda). Sedan skriver han ner det som den framtida programmeraren enligt 
honom själv behöver veta, vilket är en lista på egenskaper. I texten pågår 
alltså ingen diskussion eller problematisering kring eventuella alternativ. En 
kommande programmerare ska inte behöva ta ställning; det har Peter redan 
gjort åt honom, i egenskap av expert. Skrivandets plats i arbetet är alltså inte 
en del i problemlösningen utan snarare en redovisning av en färdig lösning. 
Det är dock mycket möjligt att listan används för problemlösning: Peter an-
vänder listan som ett led i att bearbeta och strukturera ett problem, men den 
processen syns inte i den färdiga listan. 

Mattias på Forskningsföretaget visar prov på en kanske mindre typisk in-
genjörsinställning eller kunskapssyn, när han intar rollen som forskare. Med 
forskningsrapporten följer rollen expert eller forskare som skriver till en an-
nan forskare. Med det följer andra normer för deltagandet och mål med själ-
va uppdraget än i fallet med Peters specifikationer: målet är inte att i egen-
skap av expert tala om hur något förhåller sig, utan målet är snarare att i text-
en resonera och diskutera i egenskap av forskare eller expert. 

                          
178 En av Winsors (1996) informanter uttrycker syftet med ingenjörsskrivande i följande citat: 
”The creativeness here is in how to say things so that people will understand them and that 
you’ll get your point across, not the creative sense in that anybody’s going to actually enjoy 
reading what you’re writing. So in that, I guess it is definitely an engineer format”. (Winsor 
1996:89) 
179 Om Peter verkligen förklarat så att den oinsatta förstår och kan använda texten, i bemärk-
elsen ha den som underlag för att fatta ekonomiska och tekniska beslut, är en annan fråga. 
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Utöver de medierande redskap som används i skrift, återkommer inform-
anterna i intervjuerna till något annat, som snarare kan sägas vara en muntlig 
arbetsform. Ingenjörerna samlas kring en dataskärm och pratar, som jag ser 
det i syfte att lösa programmeringsproblem. Detta beskrivs i 7.3.1.  

7.5.1 Den muntliga diskussionen: Shop talk 
Informanterna och andra deltagare i undersökningen hänvisar alla till en spe-
ciell form av muntlig diskussion när de pratar om vad de gör i sitt arbete som 
ingenjörer (eller i sina roller som teknologer). På Verkstadskoncernens ut-
vecklingsavdelning samlas man vid till exempel whiteboardtavlan i arbets-
rummet, eller kring en dataskärm som visar ett programmeringsavsnitt och 
diskuterar olika lösningar och förslag. Peter på Konsultföretaget säger att 
han önskar sig denna arbetsform när han reflekterar över hur hans arbets-
situation ser ut; han arbetar ensam med sin tekniska problemlösning och sak-
nar någon att bolla idéer med.180 

Mellström (1995) iakttar en liknande företeelse i sin undersökning av två 
ingenjörskulturer, och kallar arbetsformen för shop talk: dvs. att kring en 
skärm där programmering pågår, diskutera olika lösningar och på så sätt 
komma vidare i sitt arbete, och ser det som något specifikt för en ingenjör el-
ler tekniker. Enligt Mellström finns förklaringen bland annat i en entusiasm 
över artefakten, exempelvis programmet som man utvecklar eller t.o.m. själ-
va programmeringen.  

Shop talk är alltså en arbetsform inom det språkliga eller kommunikativa 
området. Mellström vill förklara ingenjörernas (i hans studie) insocialisering 
i yrkesrollen bland annat med träningen i de samtalsregler som verkar finnas 
inom de olika arbetsgemenskaperna: Shop talk beskrivs som expressiv och 
”outgoing” jämfört med den samtalsstil som förekommer i exempelvis sam-
manträden. Mellström identifierar alltså en typ av samtal, men har inte ana-
lyserat själva innehållet och på så sätt differentierat olika verbalspråklig 
medierande redskap som används (vilka skulle kunna vara t.ex. förklaringar, 
resonemang etc.). Även Jansson (2006) illustrerar något som skulle kunna 
ses som en likartad verksamhet i sina studier av ingenjörsstudenter på en 
större teknisk högskola i Sverige. 

Jag har i min undersökning inte analyserat samtalen (exempelvis genom 
transkription av inspelningar) men kan konstatera att i så gott som samtliga 
intervjuer med personer med teknisk bakgrund (civilingenjörer och andra 
tekniskt utbildade) i min undersökning refereras till denna typ av samtal: 
man deltar i relativt informella sammanhang, fokuserade på en teknisk arte-

                          
180 I en av våra intervjuer nämner han att han ibland går ut och tar en öl med en gammal kurs-
kamrat (från TI) för att prata om specifika tekniska programmeringsproblem (Peter intervju 
5). 
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fakt eller en teknisk problemlösningsfråga, på ett demokratiskt plan, i en ex-
pressiv samtalsstil.  

Min informant Rikard beskriver som sagt i ordrika formuleringar hur man 
samarbetar kring whiteboardtavlan på Verkstadskoncernen med att samtala, 
lösa problem, studera programmeringsförslag och algoritmer men även att 
öppna varandras programmeringsfönster på datorn för att kunna jämföra och 
diskutera olika lösningsförslag. Peter på Konsultföretaget säger å sin sida att 
det han saknar på sitt arbete är just en whiteboardtavla och en eller flera and-
ra tekniker som han kan diskutera programmering med. Kanske handlar det 
om en bild av vad som verkar vara en idealiserad arbetsform: ingenjörerna 
vill arbeta på det sättet och åtminstone en av informanterna gör det också. I 
(7.7) ger jag förslag på hur arbetsformen skulle kunna studeras vidare och 
kopplas till avhandlingens resultat och diskussion.  

7.6 Undersökningens implikationer för utbildningen 
Ett annat problem har att göra med den starka betoningen på färdigheter i 
matematiska beräkningar och datoranvändning, medan träningen i skriftlig 
och muntlig kommunikation ofta är närmast obefintlig. Denna mycket allvar-
liga brist kan skapa betydande handikapp i den framtida yrkesverksamheten. I 
de flesta andra universitetsutbildningar läggs en mycket större betoning på 
övning i att diskutera och argumentera samt i att strukturera och formulera 
sina tankegångar i skrift. (Kaijser 1998:45) 

Citatet ovan berör något som är relevant även för min undersökning och de 
resultat jag har presenterat. Informanterna i undersökningen har alla kom-
menterat hur lite de fått träna sig i att skriva och hur mycket, alternativt und-
er hur annorlunda former, de faktiskt skriver när de nu arbetar, jämfört med 
det skrivande de tränade på under utbildningen. Jag har i 7.2 också diskuterat 
synen på skrivande inom Tekniska Institutet.  

Jag har i undersökningen synliggjort att det inte är de enskilda skrivupp-
gifterna som är svåra att hantera för vare sig teknologen eller den yrkesverk-
samma ingenjören utan snarare skrivandets situering. Hur ser arbetsfördel-
ningen ut? Vad är målet inom den uppdragskontext skrivandet ingår (alterna-
tivt för skrivandet i sig)? I vilken roll skriver teknologen och ingenjören och 
vad medför denna roll? Normer för själva texten man skriver men även 
normer för verksamheten som sådan har visat sig vara viktiga.  

Att få prova på yrkeslivet genom att delta i olika företagsiniterade projekt 
är naturligtvis värdefullt, men jag menar att det inte går att verkligen delta på 
riktigt när den överordnade praktiken ändå är undervisningen och praktik-
gemenskapen är högskolan. Mer ändamålsenligt skulle vara att fokusera på 
de olika deltagarroller teknologen förväntas behärska, såsom avhandlingen 
framför allt beskriver i kapitel 6, samt lyfta fram att olika deltagare kan ha 



                                                                 224 

olika syn på såväl mål och resultat som arbetsfördelning och redskaps-
användning.  

Dias et al. (1999) diskuterar skillnaden mellan skrivandet inom utbild-
ningen och skrivande i arbetslivet, och ser övergången från utbildning till 
arbetsliv delvis som en fråga om ett förändrat perspektiv på ansvar och 
roller. Medan skrivandet i utbildningen är omgärdat av kontroll och exami-
nation, och texterna dessutom sällan finns längre än till examinationstill-
fället, är skrivandet i arbetslivet något som ofta sker med flera parter in-
blandade och som på ett helt annat sätt lever kvar och hänvisas till i framtida 
sammanhang. Man skriver i kanske mer än en roll: som beställare, som 
instruerare etc., och texterna medför andra typer av ansvar än utbildningens 
texter (man kanske begär pengar genom sin text eller uppmanar läsaren att 
faktiskt göra något). Och i ett utbildningssammanhang kan man visserligen 
öva på ”riktiga” skrivsituationer, men det går inte att uppnå en verklig situa-
tion, med den komplexitet som arbetslivets skrivande ändå karaktäriseras av. 

Dias et al. (1999) poängterar hur svårt det är inom utbildningskontexten 
att efterlikna eller simulera en verklig arbetsuppgift, och att en del av skill-
naden mellan skrivande inom utbildning och skrivande i arbetslivet är just 
förhållningssättet kring vem man skriver för och vilket ansvar man har som 
skribent. Genom att uppmärksammas detta mer under utbildningen, skulle 
teknologerna vara beredda på en förändring i skrivandet när de väl kommer 
ut i en praktikgemenskap som kräver det av dem (Dias et al. 1999:231–232; 
se även Miettinen 1999 och Nilsson 2007). 

7.6.1 Genrer och medierande redskap som brygga mellan 
verksamheter  
Undersökningen pekar på att teknologerna lär sig att skriva en viss typ av 
texter som till viss del är jämförbara med yrkeslivets texter (även om norm-
erna kanske behöver revideras). Exempelvis tycker sig Mattias på Forsk-
ningsföretaget kunna använda examensrapporten som mall för hur han ska 
planera och skriva en forskningsrapport. Rikard på Verkstadskoncernen välj-
er å sin sida medvetet bort examensrapport och laborationsrapporter som 
textnorm när han skriver uppdateringar.  

En generell fråga som väcks är hur det kan gå till när man förflyttar sig 
från en verksamhet (högskolan) till en annan (arbetslivet): tar man med sig 
kunskapen eller måste man lära om? Parks (2001) visar i sin undersökning 
av kanadensiska sjuksköterskors skrivande i arbetet att man på den aktuella 
vårdhögskolan lär sig ett slags skrivande som (en förmodad) del i en verk-
samhet och tror att det är det man kommer att ha nytta av och behöva, när 
det sedan visar det sig att den faktiska verksamheten man befinner sig i 
kräver något annat. Eller förhåller det sig så att det inte går att föra över det 
man (åtminstone trodde att man) kunde? 
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Russel & Yañes (2003) och Tuomi-Gröhn & Engeström (1999) diskuterar 
på olika sätt hur kunskap och erfarenhet kan bäras med mellan verksamheter 
och verksamhetssystem. Genrer skulle enligt detta synsätt kunna ses som 
redskap för att delta i en verksamhet. Om man har erfarenhet av en textburen 
genre eller ett speciellt medierande redskap från en verksamhet och ställs in-
för deltagandet i en ny verksamhet, kan genren fungera som en brygga mel-
lan verksamheterna och vara något som underlättar deltagandet i den nya 
verksamheten, exempelvis vid skrivandet av en ny text. Genren skulle vara 
något man kan bära med sig till ett nytt sammanhang och därigenom delta i 
den nya verksamheten (Russel & Yañes 2003 och Tuomi-Gröhn & Enge-
ström 2003). Även Blåsjö (2007) diskuterar denna fråga och vill hävda att 
det är möjligt att bära med sig medierande redskap mellan verksamheter och 
på så sätt använda kunskap från en verksamhet eller social praktik när man 
ska delta i en ny. 181  

7.6.2 Teknologen: student eller elev? 
Undersökningen av skrivande och medierande redskap kan dessutom leda 
vidare till en diskussion kring hur man förhåller sig till teknologen i under-
visningspraktiken: är han en student eller en elev? Har det att göra med syn-
sätt från lärares håll om vilka de har framför sig när de undervisar; ”elever” 
gör som de blir tillsagda, okritiskt, medan ”studenter” förväntas tänka krit-
iskt (som sedan i så fall skulle användas i arbetslivet eller sättet de är ingen-
jörer på; se även Olstedt 2001). I sin undersökning av historikers och nation-
alekonomers skrivande inom högre utbildning säger Blåsjö (2004) med hän-
visning till Wertsch (1998):  

Ett annat resultat av studien är att lärare ser ett visst sätt att tänka som det 
centrala i ämnet […] Lärarna är medvetna om att de tänker på ett visst sätt, 
men de har svårt att verbalisera vad tänkandet går ut på och hur det brukar 
formas. […] Just sättet att tänka är troligen det mest omedvetna för en etab-
lerad deltagare i en praktikgemenskap. (Blåsjö 2004:291) 

I avhandlingen har jag visat att det skrivande som tränas och de lärarprodu-
cerade texter som kan ses som normerande för teknologernas skrivande (och 
i relation till detta, kunskapssyn) i första hand är det rapporterande, inte det 
resonerande eller reflekterande skrivandet. Med referens till bland annat 
Mellström (1996), Abrandt Dahlgren et al. (2005) och Nilsson (2007) kan 
sägas att detta till viss del stämmer överens med åtminstone en typ av ingen-
jörers syn på ingenjörsrollen: Den samhällsplanerande problemlösaren, som 
ser sitt uppdrag i ett ”antingen-eller”-perspektiv snarare än ett ”å ena sidan–å 
andra sidan”-perspektiv. 

                          
181 Detta diskuteras i termer av begreppet transit i Tuomi-Gröhn & Engeström (2003).  
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7.7 Fortsatt forskning 
I samband med avhandlingens undersökning har ett antal frågor aktualiserats 
som skulle vara intressanta att gå vidare med. Dessa presenteras här.  

I undersökningen återkommer Peter på Konsultföretaget till en arbetsform 
han saknar när han är ensam tekniker på företaget: Att prata och diskutera 
kring en whiteboardtavla som används för att illustrera tankegångar och ex-
empel. Just det han beskriver är den arbetsform som Rikard på Verkstads-
koncernen har i sitt arbetsrum. Jag uppfattar det som samma sak som Mell-
ström (1996) kallar för shop talk, vilket dessutom verkar vara en idealiserad 
bild av hur ingenjören arbetar (7.5.1). En samtalsanalytisk studie av situa-
tioner där ingenjörer arbetar och pratar kring exempelvis en dator eller en 
whiteboardtavla skulle man kunna beskriva det som kan betraktas som shop 
talk. Detta skulle kunna kompletteras med en undersökning om det finns 
motsvarande situationer under utbildningen och i så fall kan tänkas vara någ-
ot man lär sig när man studerar till civilingenjör. På vilket sätt är Mellströms 
(1996) beskrivning av shop talk något som exempelvis kan hänföras till 
formerna kring laborationsredovisningarna och andra moment kring lektion-
erna på exempelvis Tekniska Institutet (Jansson 2006)? En undersökning av 
shop talk, som hos informanterna alltså verkar ses som en önskvärd arbets-
form, skulle kunna kopplas till diskussionen om skrivandets roll i ingen-
jörens arbete, såsom antytts i avhandlingen (7.2). En samtalsanalytisk studie 
av shop talk skulle också kunna kopplas till begreppet reifiering (Barton & 
Hamilton 2005): Hur refererar man till text när man ägnar sig åt shop talk?  

Ännu en intressant forskningsuppgift är att använda begreppet medieran-
de redskap på en annan typ av material, för att ytterligare tillämpa begreppet 
utvecklingsbanor (Wenger 1998). I mitt material tycker jag mig se en red-
skapsanvändning som snarare handlar om individens syn på sig själv och 
hennes del i arbetsgemenskapen, inte alltid om redskap som används för att 
kommunicera verksamhetens kärninnehåll. Det handlar alltså inte om att an-
vända medierande redskap för att delta i en arbetsverksamhet utan (eventu-
ellt) redskap för att markera sin tillhörighet. Kanske handlar det inte om 
medierande redskap utan om mer allmänna språkliga markörer, dvs. en mer 
öppen kategori. Här avses inte yttre attribut som kläder, fritidsintressen (jfr 
Mellström 1996 och andra mer etnografiskt inriktade undersökningar) utan 
exempelvis språklig jargong, vi-användning, benämning av gruppen och 
arbetskamraterna etc. 

Som led i att utveckla utbildningen skulle en aktivitetsteoretisk undersök-
ning kunna utformas, exempelvis enligt Engeström (2001), där det aktivitets-
teoretiska ramverket används som arbetsredskap i organisationsutveckling. 
Man följer då objektet för aktiviteten, och låter deltagare i olika verksam-
heter formulera mål och önskat resultat för respektive aktivitet. Genom att ta 
fasta på var konflikter kan uppstå och vilka delar av ett aktivitetssystem som 
är ”känsliga” skulle man kunna synliggöra relationer mellan deltagare med 
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avseende på normer och arbetsdelning, men också på redskapsanvändning 
och förväntat resultat av hela aktiviteten. Min undersökning visar inte att in-
formanterna anser sig ha några svårigheter att t.ex. formulera sig i skrift, 
men en del svårigheter återkommer ändå i hanteringen av olika skrivupp-
drag. Inte bara i arbetslivet, där skrivandet kan karaktäriseras av att vara mer 
komplext och svårhanterligt än skrivandet inom utbildning (Dias et al. 
1999), utan även inom utbildningen uppfattas själva uppdragets mål som 
otydligt, vilket kan få konsekvensen att teknologen inte vet vem han vänder 
sig till. Genom en aktivitetsteoretisk studie skulle dessa frågor kunna disku-
teras på ett nytt sätt.  

7.8 Ingenjören: Programmerare, flexibel projekt-
medlem eller samhällsbyggare? 

de är ju intelligenta de här killarna, det är mycket som pågår [pekar på sitt 
eget huvud] (Intervju chef Konsultföretaget)  

Avslutningsvis vill jag göra en reflexion kring vad är det är att vara ingenjör. 
De tre informanterna arbetar som ingenjörer inom tre olika branscher: verk-
stadsindustri, HR-branschen och inom forskning. Alla tre tycker att de har 
ingenjörsarbeten, och inser att deras arbeten är möjliga tack vare deras civil-
ingenjörsexamen. Men vad är det att vara ingenjör?  

I avhandlingens inledning beskrivs ett förändrat ingenjörsyrke: Civil-
ingenjören är kanske inte längre enbart den problemlösande teknikern, som 
arbetar med andra ingenjörer med samma kompetens. I Nilsson (2007) be-
skriver ingenjörerna snarare sitt yrke i termer av generalistkunskaper: De ska 
kunna förklara komplicerade tekniska förhållanden och lösa tekniska pro-
blem och samtidigt fatta beslut, kunna se sammanhang och få kontroll över 
hur saker hänger ihop. Det tekniska innehållet i arbetet förändras snabbt 
(jämfört med innehållet i läkaryrket, som också undersöks i Nilsson 2007). 
Ingenjören ska kunna arbeta i projektgrupper tillsammans med olika yrkes-
personer och kommunicera skriftligt och muntligt på ett nytt sätt. En föränd-
ring i ingenjörsrollen kan alltså, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, sägas 
ligga i att man måste kunna delta i flera olika verksamhetstyper nu jämfört 
med förr.  

En annan beskrivning av det förändrade ingenjörsyrket finns i citatet ned-
an, i form av ett framtidsscenario:  

Framtidens ingenjör kommer att återta hjälterollen från 50- och 60-talens in-
dustriella utveckling. Många ingenjörer leder idag större och mindre projekt, 
medan andra arbetar som utförare och specialister. Av den utförande ingen-
jören krävs stor självständighet men också en förmåga att arbeta i grupp, både 
med andra ingenjörer och med personer som har en helt annan bakgrund. Den 
arbetsledande ingenjören har, genom sin breda tekniska och naturvetenskap-
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liga kompetens, förmåga att förstå sin medarbetares insatser. I framtiden 
behövs en mer utvecklad förmåga att självständigt och kritiskt kunna bedöma 
hur teknisk utveckling påverkar företag eller samhälle. (KTH 2003:10)  

I Abrandt Dahlgren et al. (2005) diskuteras ingenjörens professionella identi-
tet: Det handlar om att vara flexibel och flyttbar, och kallar ingenjörernas ut-
vecklingsbanor för engineering thinking skills.  

The ability to define what constitute a problem, to be able to solve problems 
quickly and correctly stands out as the central features of the ”engineer think-
ing skill” (Abrandt Dahlgren et al. 2005:18) 

De tre informanterna i undersökningen anser som sagt att de har ett ingen-
jörsarbete och att de är ingenjörer, men de tycker ändå sig veta vad det är. 
Mattias på Forskningsföretaget är den som reflekterar mest över detta, och 
som också är näst intill frustrerad över att Tekniska Institutet inte kunde 
svara teknologerna ordentligt på frågor om yrkesroll och framtiden (jfr Nils-
son 2007 om ingenjörsutbildningens avsaknad av ”röd tråd”). Dock erbjuder 
ingenjörsutbildningarna teknologerna en yrkesidentitet kanske i större ut-
sträckning än på icke-tekniska, mer teoretiska utbildningsprogram (exempel-
vis inom ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap).182 Ingelstam (2004) 
resonerar kring frågan och vill hävda att det inte rör sig om en profession, 
med det skälet att ingenjörer anställs i olika organisationer och för många 
skiftande uppgifter. Vad gör då ingenjören? 

En av de viktigaste aktiviteterna ingenjörerna i undersökningen ägnar sig 
åt är lösande av tekniska problem av olika slag, i samband med programmer-
ing eller mer praktiskt utvecklingsarbete. I intervjuer och i texter återkom-
mer denna aktivitet; samtliga informanter och även andra ingenjörer åter-
kommer till är just att lösa tekniska problem. Texterna de skriver har dess-
utom på ett överordnat plan ofta funktionen att lösa tekniska problem (till-
sammans med andra delfunktioner, såsom att instruera eller systematisera 
vidare arbete).  

Forskningsföretaget i studien säger sig vilja fungera som brygga mellan 
akademisk forskning och näringsliv, genom att utföra forskningsnära, be-
ställda projekt, som kan utmynna i en prototyp av exempelvis ett program 
eller annan produkt. Denna organisering påverkar bland annat min inform-
ants projektledare, vad gäller synen på den egna yrkesrollen: Han anser inte 
att han är en ”typisk” ingenjör utan snarare en forskare. Detta skiljer sig från 
de andra två företagen i studien, där man inte forskar utan snarare producerar 
(ett dataprogram eller ett fordon). De olika typerna av företag ser på skriv-
andet på olika sätt, genererar olika typer av texter, som innehåller olika typer 

                          
182 Undantaget för studenter på exempelvis jurist- och läkarutbildningarna, som enligt Ingel-
stams (2000) resonemang utifrån Giddens (2003) kan kallas för just professioner. Se även 
Björck (1992). 
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av medierande redskap. I förlängningen kan det handla om att man också 
formar olika typer av ingenjörer. 

Jag vill anknyta detta till det medierande redskapet som användes i många 
texter på Verkstadskoncernen och Konsultföretaget, nämligen listan. Listan 
kan betraktas som ett okomplicerat redskap och användes för ett ofta speci-
fikt tekniskt innehåll. Rikard på Verkstadskoncernen såg dessutom sitt skriv-
ande som okomplicerat. Listan skalar bort sammanhang och tveksamheter, 
koncentrerar och förenklar (medan en forskningsartikel behandlar innehållet 
på ett annat sätt, exempelvis med formler, resonemang, förklaringar etc.). 
Även texterna riktade till teknologer på Tekniska Institutet är omgärdade av 
vardagsspråk (se kap. 5), vilket naturligtvis kan vara uttryck för en pedagog-
isk vilja att få teknologerna att förstå. Det kan dock handla om en kun-
skapssyn som säger att allt går att uttrycka enkelt och rättframt, hur kom-
plicerat det än är. Det kan också ha med ingenjörens samhällsposition att 
göra: Experten som förklarar för gemene man om hur tillvaron ska bli bättre 
och problemen kan lösas med hjälp av teknik (Nilsson 2007; jfr även Mård-
sjö 1992). Min undersökning har lett mig in på frågor om ingenjörens yrkes-
roll och plats i samhället, men även frågor om skrivandet roll och olika in-
genjörers syn på vad vi gör med text och vad vi har skrivandet till. 
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Summary 

The overall aim of this dissertation is to investigate what kind of writing is in 
store for recent engineering graduates at the start of their careers. The aim is 
also to investigate how people who have just entered the workforce or begun 
their career handle the transition between university and the workplace in 
terms of writing.  

First, there is a description of the activities included in the jobs and work-
days of three individuals: tasks, organisation of work and the participants’ 
different roles in these activities. In particular, what writing is carried out in 
these activities? The aim is to clarify what demands are made on these indi-
viduals in the activities they take part in, in terms of writing. Second, there is 
an analysis of the texts the informants write professionally, in terms of writer 
roles and mediational means or cultural tools: What key verbal tools do the 
informants use in their texts? Can these be said to be typical of engineers or 
typical of those different activities? This is compared with what activities, 
writing and texts look like in the education the informants have completed. 
The dissertation thus attempts to answer the questions: What do recent engi-
neering graduates write professionally? How is the writing situated in the 
activities they take part in? What do the texts look like? And: How does a 
relatively long degree programme prepare students for their future profession 
in terms of writing (chapter 1)? 

The study proceeds from the assumption that writing is situated in a con-
text and that we write in different roles depending on the context and on the 
function and aim of the writing task. The theoretical framework of analysis 
is sociocultural, inspired by activity theory and Lave & Wenger’s (1991) and 
Wenger’s (1998) use of the terms community of practice and trajectory of 
practice, as well as Wertsch’s (1998) application of the terms mediational 
means or cultural tool. It is assumed that writing is seen as meaningful first 
in this context and that it is therefore difficult in an educational context to 
instruct students in writing that is not situated in the context it will actually 
be a part of. An exercise for writing instructions can certainly be designed to 
resemble a real context, for instance, in the workplace, but it is still the 
actual educational context, with its overriding aim of getting passing marks 
in a specific course or assignment, and the awareness that this largely in-
volves giving an account of knowledge, not getting readers to do something 
specific, that is predominant. It is quite simply difficult to simulate a real 
work context in education (chapter 2). 
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Analyses of activities, writing and texts aim to answer the following ques-
tions:  
− What do the communities of practice and the activities chosen look like? 
− How is writing situated in the different activities (illustrated in the activi-

ties model diagram and described in terms of activities, actions and oper-
ations)? 

− How can the informants’ trajectories of practice be described?  
− What texts are written: what function do they have, do they have the stat-

us of genre, are there roles connected with the genres? 
− What cultural tools are used in the texts examined? To do what? Are 

there roles linked to the tools?  

In the study, a model is developed for the activities the informants take part 
in, with writing being the unit of analysis:  

 

This model illustrates that writing can be seen as being situated in two differ-
ent contexts: the task context and the writing context. The task context 
means the context in which the actual overriding task, which includes writ-
ing, can be formulated, for instance taking part in work for the degree project 
or updating a computer programme. The writing context means the context 
in which the specific writing task is carried out with respect to text norms 
and any genre conventions. The task context and the writing context can thus 
be differentiated, and the writing context can be said to go beyond the over-
riding task in question in terms of intertextuality etc.: the writing of a re-
search report manifests intertextuality, genre conventions etc. that are in-

Task Context  
Community of practice  
Aim  
Norms  
Tool 
Participants, participant roles, division of labour 

 
Writing Context  
Discourse community  
Aim 
Norms 
Tool 
Participants, participant roles and division of labour 

Writing 
Specific writing task 
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volved in report writing within that discourse community, for example a 
general scientific discourse community, regardless of what the task in ques-
tion (for instance the project work that the report is part of) looks like or how 
it is formulated. The study shows that it is easiest for the informants to carry 
out a writing task if the different contexts are similar in terms of aims and 
norms. The informants see themselves as having problems when the norms 
and expectations for the text in question differ in the writing context and the 
task context. This is true in professional writing as well as in the writing for 
their studies. 

The analyses make use of Leontiev’s (1978) three-level hierarchy of acti-
vity-action-operation, as revised by Säljö (2000) among others, to identify 
what role writing has in work (chapter 4) and also in education (chapter 6): 
writing is sometimes seen as a key action in an activity, sometimes as an 
operation and in some cases as an activity on its own (chapter 2).  

The material consists mainly of interviews and texts. Three recent gradu-
ates in engineering were interviewed over about a year, once a month, at 
their place of work. The interviews are qualitative and follow an interview 
guide that was used in every interview. Texts were collected during the same 
period of time. Interviews with other participants in the different communi-
ties of practice were carried out in different contexts, and texts written by 
these people were also collected. The interviews were not taped but were 
written up immediately afterwards. The synopses were then checked by the 
participants in the different communities of practice. The material from the 
technical university that was the focus of the investigation, called Tekniska 
Institutet in the study, also includes interviews and texts written by the engi-
neering students as well as teachers and supervisors.  

The informants in the study all completed a 4 ½-year Master’s program-
me in engineering, with two of them specialising in engineering physics and 
the third in computer technology. They work in three different industries: 
engineering manufacturing, optical research and a consulting firm in human 
resources (chapter 3). 

The informants’ activities and writing in their work are largely in the 
form of projects, carried out together with other engineers or other profes-
sional groups. All three informants do programming. The informants take 
part in different roles when they write: for instance, as technical experts 
writing for non-experts or for similarly-trained colleagues. The writing is 
usually seen as a key action in an activity but also as an automatic operation 
and, in a few cases, as an activity on its own. This has nothing to do with the 
size or scope of the writing task but rather with how the different contexts 
conform with one another and with how the informants themselves see their 
role as writer. The writing is used by two of the informants mainly for re-
porting a completed solution, whereas one of the informants writes instead to 
think, argue and solve problems. This is linked to a discussion about the 



                                                                 233

perceived role of engineers as social builders and problem solvers (Abtrandt 
Dahlgren et al. 2007) (chapter 4). 

The three informants work in different fields: as a development engineer 
in an engineering manufacturing group, as a research engineer in a research 
company and as a programmer in a consulting firm. All three call themselves 
engineers and all spend a great deal of time programming, but they also 
write texts basically every day. They all earned Master’s degrees in engine-
ering at Tekniska Institutet and share experience and knowledge from the 
community of practice that TI represents.  

The analyses of the role of writing both in the workplace and in education 
show that writing can be seen as an action in an activity as well as an activity 
on its own (Säljö 2000, Berthén 2007, Dias et al. 1999). The informants do 
not feel that it would be in any way more time-consuming or more compli-
cated if a writing task was an activity rather than if it was an action in an acti-
vity. On the other hand, writing tasks in the form of actions in an activity 
need not be less time-consuming or easier to handle than the writing tasks 
considered to be activities on their own. Any difficulties relating to a writing 
task can instead be connected to aims and participant roles in the different 
contexts.  

In a few cases, the informants consider writing to be automatic operations 
(for instance, in the case where Rikard at the engineering manufacturing 
company writes updates). In general, it can be said that it is easier to handle 
writing that is situated in a context where the division of labour and roles are 
clear and where participants share aims in tasks and writing.  

The informant who saw writing in his studies as most problematic, Rikard 
at the engineering manufacturing company, is also the one who perceives 
professional writing as easy and to the point. By this, he means that there is a 
clearer aim in writing professionally, whereas the writing in his studies, for 
instance, work in his degree project and laboratory reports, was in his view a 
question of expressing himself “in proper language” rather than writing to get 
readers to understand or perform a task.  

The informants who had no problems writing previously (at university or 
at work) do not see professional writing to be a problem either. Mattias at the 
research company had few concerns about writing research-based reports for 
his university degree project. He then sees the writing of research reports at 
work as an activity on its own that he puts a great deal of time into, but not 
one that as a result is difficult to tackle or complete. Therefore, there does not 
seem to be any connection between the size or importance of the writing and 
any potential problems or difficulties (chapter 4 and 5).  

The single greatest writing task that the engineering students had to carry 
out in their studies is the report for their degree project, which according to 
their supervisors and others most closely resembles a professional report. 
The phase of studies at Tekniska Institutet that was investigated in this study 
is distinguished by the internship, in which students participate as non-
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experts in the workplace to be assessed and monitored. Although the courses 
are designed in the form of project work, there is an assessor and monitor in 
the form of programme director or examiner, who provides rules for dead-
lines, the scope of the tasks and other requirements for passing (Dias et al. 
1999; see also Miettinen 1999 for different ways of simulating projects in 
the workplace and organisation for teaching purposes). University writing is 
naturally characterised by an examination of knowledge, and even though 
courses and tasks are designed to be what are known as sharp projects (that 
is, projects to be used in real work contexts, for instance, with an external 
company as client), engineering students write mainly to give an account of 
knowledge to a teacher, not to convey content to an imagined or real user, 
for instance, of a program or instructions.  

Texts in education, both the teacher’s and the student’s, reveal the same 
kind of cultural tools that professional texts do, but as Dias et al. (1999), for 
instance, argues, texts in education are less complex given that there are 
fewer roles (writer as well as reader roles) involved. Both teachers and 
students use the list as a tool to instruct and to present solutions. None of the 
material produced by teachers in this investigation involves argumentation. 
There is more argumentation in the report for the degree project than in the 
laboratory reports (chapter 6). 

Chapter 7 includes a discussion of whether there are any cultural tools 
that are typical for engineers, and the example given is indeed the list, which 
is connected to the tool’s social as well as cognitive function. Using the list, 
the engineers in the study not only inform and instruct but also form and 
structure something into a text that produces a completed solution rather than 
a solution to a problem that has been reasoned out. The chapter also discus-
ses whether this can be connected to approaches to knowledge and whether 
this is in some way conveyed already in their studies. Suggestions for further 
research are also put forward in the chapter, including an investigation of 
what the engineers in the study seem to think is an ideal form of work 
(known as shop talk; see Mellström 1996) with the writing that was shown to 
be important in the study and a discussion of what role writing has in the 
work of engineers (chapter 7).  
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Bilaga. Intervjuguide för intervjuer med 
informanterna 

1. Vad arbetar du med just nu? Hur långt sträcker sig den arbetsuppgiften/det 
projektet?  

2. Vad behöver du skriva i det här projektet/uppdraget? Är något klart? Är 
din del av arbetet avslutad? 

3. Vilka samarbetar du med? Hur fördelas jobbet? 

4. Vad hade ni möte om senast? Vilka möten står på tur?  

5. Läser du det andra skriver? Läser andra det du skriver? 

6. Tid: tar den här arbetsuppgiften all arbetstid eller gör du annat parallellt? 
Vad?  

7. Medför det andra något skrivande? 

8. Läser du annat på arbetsplatsen (personaltidning, interninformation, 
information från andra avdelningar etc.)? 

9. Trivs du på företaget? 

10. Intervjukommentar. 
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