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Sammanfattning 
Syftet med min undersökning är att genom kommunikationsetnografisk metod undersöka hur 
arbetet med manus går till på Ica Bokförlag. Vad händer med manustexten i redigeringen? På 
vilken nivå inleder redaktörerna sin redigering, och var lägger de mest arbete? Undersökningen 
baserar sig dels på intervjusvar och enkätsvar från anställda på förlaget, dels på analys av tre 
texter när de befinner sig i tre olika faser i redigeringsprocessen. Intervjuer och enkätsvar visar 
att det redaktörerna upplever att de arbetar mest med är stycken och samband, disposition och 
syntax. Resultaten av textanalyserna visar bland annat att det är på nivåerna lexikon, interpunk-
tion och innehåll som flest ändringar sker. Vad redaktörerna granskar först varierar beroende på 
hur manuset ser ut. 
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1 Inledning 
Förlagsvärlden har alltid fascinerat mig. Därför har jag i det här examensarbetet på Språkkon-
sultprogrammet inriktat mig på förlag och förlagsarbete. Jag har undersökt hur arbetet med ma-
nus går till på ett förlag och analyserat delar av den redigering som texten går igenom från rå-
manus till färdig bok. Mig veterligen finns ingen vetenskaplig beskrivning av den språkliga 
textredigeringsprocessen på förlag.  
 
Jag tog kontakt med Ica Bokförlag och tillsammans diskuterade vi oss fram till vad jag skulle 
kunna undersöka på förlaget inom ramen för det här examensarbetet. Jag vill redan här passa på 
att tacka redaktionen på Ica Bokförlag för att de så generöst har ställt upp med både tid och ma-
terial till min undersökning. 
 
Ica Bokförlag ingår i Forma Publishing Group AB och är en del av Forma Books, där även  
B. Wahlströms och Damm förlag ingår. Forma Books är ett av Sveriges tre största bokförlag 
med utgivning av både facklitteratur och skönlitteratur för barn och vuxna. Ica Bokförlag grun-
dades 1945 och är Sveriges ledande fackboksförlag. Utgivningen omfattar allt från kokböcker 
och praktiska handböcker till biografier och debattböcker. Några klassiska storsäljare är Sju 
sorters kakor och Rutiga kokboken. Förlaget har redaktioner i Malmö och Västerås. På redak-
tionen i Västerås, där jag gjort min studie, arbetar åtta redaktörer. 
 

1.1 Disposition  
I detta inledande kapitel klargör jag uppsatsens syfte, frågeställningar och hypotes. I kapitel två 
redogör jag för den forskningsbakgrund som finns om redigering och korrekturläsning. I kapitel 
tre ger jag en introduktion till kommunikationsetnografi som är den forskningsgren jag utgått 
ifrån i min undersökning. Kapitel fyra i sin tur innehåller en genomgång av mitt material och 
min metod. Kapitel fem innehåller resultaten av min undersöknings olika delar och kapitel sex 
avslutningsvis innehåller slutsatser och diskussion. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att med hjälp av kommunikationsetnografiska metoder göra en 
processbeskrivning av hur förlagsredaktörer arbetar med språket i manus på förlag. I syftet ingår 
även att undersöka på vilka nivåer texten redigeras. Nivåerna jag använder är inspirerade av 
Klarspråkstestet och Byrman (se avsnitt 2.2 och 2.3 nedan). Ett bisyfte är att beskriva redaktö-
rernas arbete för att få en förståelse för kontexten som manusen redigeras i.  
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Mina frågeställningar är: 
 

• Hur arbetar redaktörerna på förlaget?  

• Vad händer med manustexten? Redigeras den från det stora till det lilla, det vill säga 

från innehåll till interpunktion?  

• På vilken nivå inleder redaktörerna sin redigering och var lägger de ner mest arbete?  

 

1.3 Hypotes 
Min hypotes – som hör ihop med punkt två under frågeställningar ovan – är att redaktörerna 
inleder textgranskningsprocessen med att se till att texten innehållsligt är komplett och att dis-
position och upplägg är logiskt, för att sedan systematiskt gå vidare med redigering på allt lägre 
textnivå. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Redigering av bokmanus och tidningstext 
Blåsjö (1994) undersökte i sitt examensarbete från Språkkonsultlinjen förlagsredaktörers upp-
fattning om stil och språkriktighet i manus på Norstedts förlag. Hennes syfte var även att stude-
ra hur redaktörernas uppfattning kommer till utryck i deras redigeringsarbete. Blåsjö intervjuade 
sex redaktörer på Norstedts om hur de arbetar och hur de ser på språk och stil i manusen. Hon 
lät redaktörerna testredigera några texter med planterade fel eller språkliga tveksamheter och 
jämförde hur ingreppen skilde sig redaktörerna emellan.  
 
Blåsjö undersökte även sex olika manus utifrån vad hon kallar en nivålista med kategorierna 
helhetsnivå, meningsindelning, syntax, ordnivå, interpunktion och förkortningar. Varje kategori 
är sedan i sin tur specificerad. Under kategorin helhetsnivå finns exempelvis disposition, större 
omskrivningar, stil och styckeindelning.  
 
Resultatet i Blåsjös undersökning visar att stilen avgör hur redaktörerna redigerar ett manus – de 
tolererar en lägre grad av språkriktighet i talspråklig text och gör stilen konsekvent genom änd-
ringar i syntax, ordval och ordform. Syntaxen är det som ändras mest, tätt följt av redigering på 
ordnivå. 
 
Blåsjös detaljerade metod ger en bild av vilka specifika ändringar som görs i manus, medan mitt 
fokus snarare är att urskilja på vilka nivåer texten redigeras samt att kartlägga redaktörernas 
arbete generellt. Jag har använt Blåsjös metod med intervjuer, enkät (Blåsjö kallar sin för nivå-
lista) och textanalys. Jag har dock använt andra textanalysvariabler eller nivåer, vilket jag åter-
kommer till i kapitel 4 nedan. 
 
Oestreicher (2000) har skrivit en avhandling om texthantering vid sex svenska dagstidningar. 
Hon talar i sin studie om texters budskapsstruktur och ingrepp i olika textdimensioner. I Oestre-
ichers textanalysmodell ingår fem textdimensioner: informationsingrepp, textstruktursingrepp, 
ordstilsingrepp, lexikogrammatiska ingrepp och utskriftsingrepp. Med ingrepp avser hon skill-
nader mellan de olika versionerna av en text (2000:55). Med textdimensioner menas olika nivå-
er på vilka texterna i studien granskats. Oestreicher bygger till viss del sin textanalysmodell på 
Hallidays modell över texters kommunikativa delkomponenter och deras samspel med omgiv-
ningen (2000:61). I Hallidays modell har språket en ideationell funktion som ett medel för re-
flektion. Språket är ett medel för handling som syftar till de sociala positioner och relationer 
som språket upprättar. Språket har även en textuell funktion genom att uppträda som samman-
hängande text. Den ideationella nivån svarar närmast mot informationsdimensionen i Oestrei-
chers undersökning, det interpersonella snarast mot informations- och ordstilsdimensionen, den 
textuella funktionen mot textstruktur-, lexikogrammatik- och utskriftsdimensionerna. 
 
Konkret undersökte Oestreicher vad som händer med tidningstext då kontrollinstanser som kor-
rekturläsare, redaktionssekreterare och redigerare helt försvinner eller minskas. Hon följde 510 
texter genom produktionskedjan och studerade vilka ändringar som görs. Resultatet visar att ju 
färre personer som granskar texten desto färre korrigeringar gör varje person. Då både kor-
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rekturläsare och redigerare fanns på tidningarna var 72 procent av alla ingrepp i texten av jour-
nalistisk typ: till exempel tonades vissa delar av texten ner och journalistens personliga åsikter 
togs bort. Övriga 28 procent rörde fel på textnivå: stavfel och grammatiska fel. När enbart redi-
geraren fanns kvar som granskare skedde nästan enbart språkliga korrigeringar. Oestreicher drar 
i sin avhandling slutsatsen att ju fler granskningsled det finns i en redigeringsprocess, desto fler 
ändringar vågar redigeraren göra. 
 
Även Sandström undersökte i ett examensarbete på Språkkonsultlinjen 1994 den språkliga redi-
geringen på en dagstidning för att ta reda på vad som händer med språket när viktiga kontrollin-
stanser som sätteri och korrektur försvinner. I en artikel i Språkvård (1996) beskriver hon hur 
hon undersökte korrekturfelen med syfte att ta reda på hur många fel och vilken typ av fel som 
fanns i reportrarnas manus, och även vad som hände med felen under redigeringen. Undersök-
ningen omfattade 29 artiklar skrivna av 15 reportrar. Varje artikel undersöktes i tre versioner: 
reporterns manus, manus efter redaktionssekreterarens tvättning och slutligen den ombrutna och 
tryckta artikeln. Sandström urskilde elva feltyper: skriv- och stavfel, interpunktionsfel, grafiska 
fel, formfel, lexikala fel, syntaktiska fel, versalfel, särskrivnings- och sammanskrivningsfel, 
förkortningsfel, sifferuttrycksfel och avstavningsfel.  
 
Resultatet visar att det finns relativt många fel i reportrarnas manus, men de minskar under redi-
geringen. De vanligaste felen reportrarna gör är grafiska fel, näst vanligast är interpunktionsfel 
(som till 90 % är kommateringsfel), och lexikala fel. Efter redaktionssekreterarnas granskning är 
ordningen mellan de vanligaste feltyperna omkastad: interpunktionsfelen är flest, tätt följda av 
grafiska fel. (Sandström 1996:9). Efter redigerarnas slutliga genomgång är fortfarande inter-
punktionsfelen flest, följt av avstavningsfel och lexikala fel. De ovanligaste felen är förkort-
ningsfel, avstavningsfel och sär- och sammanskrivningsfel. 

2.2 Korrekturläsning 
Byrman genomförde 1996 undersökningen Korrekturläsning – en ögonöppnare? Ett av studiens 
syften var att fastställa vilka fel som är lättast respektive svårast att hitta i en text genom att låta 
tre grupper av språkbrukare (journalister, blivande lärare i svenska och gymnasister) genomföra 
ett korrekturläsningsprov med planterade fel på fyra olika nivåer: 
 

1. syntax (konstruktionsfel av olika slag, inkongruens, syftning) 

2. ord (stavfel, ordkunskapsfel, ordbildningsfel, ordformfel, konsekvensfel som nästan 

uteslutande är ordfel) 

3. tecken (skriftspråkliga tecken av olika slag, sifferuttryck, stor och liten bokstav, för-

kortningar, mellanslag)  

4. stil (talspråksformer). 

Resultatet visar att syntaxfelen var de som var lättast att hitta för de tre grupperna. Korrektur-
provet gjordes på en tidningsartikel. Jag anser att nivåerna är applicerbara på olika typer av text 
och har därför tagit hjälp av Byrmans avgränsning av nivåer när jag format min textanalysmo-
dell, vilket jag återkommer till nedan.  
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2.3 Klarspråkstestet 
Begreppet klarspråk har kommit att beteckna ett klart och tydligt myndighetsspråk och befästes 
ytterligare i samband med den nya språklag som infördes 2009. I lagen fastställs bland annat att 
myndigheter ska uttrycka sig vårdat, enkelt och begripligt. En bra hjälp för att ta reda på hur 
begriplig en text är har man som skribent i Klarspråkstestet (www.sprakradet.se/testet). Testet 
bygger på ett diagnosinstrument som Stadskontoret presenterade i rapporten På väg mot ett 
bättre myndighetsspråk (2001:18) och som Språkrådet sedan utvecklat. Testet avser hjälpa skri-
benter att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och visa hur skribenten kan 
bearbeta texten. Testet finns i två varianter: ett för beslut och liknande kortare texter med 31 
frågor, och ett för rapporter och längre texter med 36 frågor. Testet för beslut är uppdelat i åtta 
olika nivåer: 
 

• tonen i texten – används direkt tilltal och befolkat språk? 

• innehållet – innehåller texten det som läsarna behöver veta? 

• dispositionen – står det läsaren vill ha svar på tidigt i texten. 

• rubrikerna – har texten en informativ ärendemening, svarar rubrikerna mot innehållet?   

• textens olika delar – är beslutet tydligt formulerat? 

• styckena och sambanden – är styckeindelningen logisk med tydliga samband och bin-

deord? 

• meningar – är meningarna enkla med varierad meningslängd? 

• ord och fraser – är texten fri från substantiveringar, skrytfenor och vaga ord? Används 

istället konkreta, nutida och begripliga ord? 

När man svarat på alla frågor ger testet ett resultat där varje nivå graderas på en tregradig skala: 
mycket bra, bra och mindre bra. På så sätt ser man tydligt på vilka nivåer i texten eventuella 
problem finns. 
 
Eftersom Klarspråkstestet bygger på begriplighetsforskning (Nyström Höög 2006:85) utgår jag 
ifrån att testets kategorier är applicerbara även när det gäller redigering: redaktörernas avsikt är 
ju att förtydliga och just öka begripligheten i manusen. 
 
En texts begriplighet beror dock på flera faktorer, dels innehållets svårighetsgrad och den språk-
liga utformningen, dels sambandet mellan text och kontext samt vilka förkunskaper, läsmål och 
förväntningar läsaren har (Nyström Höög 2006:86). Klarspråkstestets kategorier torde ge en god 
bild av själva texten men eftersom testet inte tar hänsyn till kontexten kompletterar jag även 
med kommunikationsetnografi. 
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3 Teoretisk ram 
Till grund för min studie har jag valt en kommunikationsetnografisk ansats. Kommunikations-
etnografi är en gren inom den socialt inriktade skrivforskningen, där skrivandet ses som situerat 
i en social kontext. Coupland och Jaworski (1997:5) menar att man inte kan granska språket 
utan att ta hänsyn till kontexten, utan att man måste ha ett funktionellt perspektiv på hur språket 
används i olika situationer. Denna funktionella syn är orsaken till att jag inte enbart gör en ana-
lys av textredigeringen, utan även kartlägger kontexten där redigeringen sker. 
 
Det finns flera grenar inom den socialt inriktade forskningen och det som utmärker kommunika-
tionsetnografin är att det mänskliga beteendet i dess reella miljö står i centrum (Blåsjö 2006:23).  
Saville-Troike (2003:8) skriver att kommunikationsetnografi traditionellt har handlat om kvali-
tativa studier, men idag har gränserna vidgats och forskare inkluderar numera ofta kvantitativa 
data i etnografiska studier. De metoder som vanligtvis används är deltagande observation, inter-
vjuer, enkäter och textanalyser. Syftet med att använda flera olika metoder är att spegla verklig-
heten från olika håll.  
 
Karlsson (2006:155) menar att man inom kommunikationsetnografisk forskning ofta väljer att 
inte se intervjuer som etnografiskt material i sig, utan som bakgrundsmaterial, men man kan 
också använda det som komplement till undersökningen. I etnografiska intervjuer ställs ofta 
öppna frågor med så få förutfattade meningar som möjligt (Saville-Troike 2003:100). Slutna 
frågor, exempelvis i enkätform, kan komplettera informationen. Ett begrepp som ofta används 
inom kommunikationsetnografin är praktikgemenskap:  
 

En praktikgemenskap består av en grupp människor – ofta med olika individuella identi-
teter – som samlas runt en gemensam verksamhet med ett (vanligtvis) gemensamt mål; 
det kan vara en verkstad, en politisk gruppering, ett kamratgäng, ett näringslivsföretag, en 
familj, en tidningsredaktion, en utbildning, en statlig myndighet. (Edlund, Erson & Milles 
2007:21). 
 

När man studerar praktikgemenskaper är det intressant att undersöka vilken kommunikativ 
kompetens som krävs för att man ska få vara med i gemenskapen. Kommunikativ kompetens är 
också ett centralt begrepp inom kommunikationsetnografin som är intressant i min undersök-
ning. Begreppet innebär att det krävs mer än grammatisk kompetens för att kunna uttrycka sig 
på ett språk. Det handlar också om att veta vad man får säga till vem och hur man säger något 
på rätt sätt vid ett givet tillfälle. Saville-Troike beskriver kommunikativ kompetens som följer:  
 

Communicative competence involves knowing not only the language code but also what 
to say to whom, and how to say it appropriately in any given situation. Further, it invol-
ves the social and cultural knowledge speakers are presumed to have which enables them 
to use and interpret linguistic forms. (Saville-Troike 2003:18). 
 

Kommunikationsetnografi är alltså den vetenskapliga ansats jag utgår ifrån i min undersökning. 
I nästa avsnitt beskriver jag min forskningsmetod och mitt material närmare.  
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4 Material och metod  
 
Mitt material består av intervjusvar, enkätsvar och analyser av manustexter. Jag har valt att inte 
namnge boktitlar och författare eftersom det inte är relevant i min undersökning. Inte heller 
namnger jag redaktörerna, utan låter dem komma till tals som grupp. I några fall har jag tagit 
med direkta citat, men även här valt att inte namnge redaktörerna då min undersökning inte 
syftar till att synliggöra individuella skillnader dem emellan. 
 
Till de kommunikationsetnografiska metoderna hör intervjuer, deltagande observation, enkäter 
och textanalyser. Jag anser detta vara en lämplig utgångspunkt då min undersökning syftar till 
att undersöka hur arbetet på förlaget går till praktiskt i allmänhet och hur textredigeringsproces-
sen ser ut i synnerhet.  
 
Hållsten (2008:71) skriver att deltagande observation är en i regel obligatorisk del av en kom-
munikationsetnografisk studie och att det ofta inte är tillräckligt att enbart få beskrivet vad som 
skett – observationer kan då modifiera vad som kommer fram i intervjuerna. Det beror dock på 
vilken typ av undersökning man gör och vad man söker ta reda på, och Hållsten väljer att inte 
göra deltagande observationer. Även jag har valt att inte göra deltagande observationer i den här 
undersökningen. Intervjuerna ger god inblick i både redaktionsarbetet generellt och i redaktö-
rernas arbete med manus ur deras perspektiv. Tillsammans med enkät och textanalys torde in-
tervjuerna ge en rättvisande bild av vad som händer med manus på förlaget. Jag har svårt att se 
hur deltagande observation av hur redaktörerna arbetar med manus skulle ge något av värde till 
min undersökning. 
 
Reliabiliteten är viktig att ta hänsyn till i en vetenskaplig undersökning och handlar om hur till-
förlitligt ett resultat är. Genom att använda data från olika typer av material har jag säkerställt 
reliabiliteten i undersökningen. Detta att använda flera olika undersökningsmetoder kallas tri-
angulering (Barton & Hamilton 1998:71). Validitet är en annan aspekt att ta hänsyn till. Validi-
teten handlar om huruvida man verkligen undersöker det man påstår sig undersöka. Eftersom 
mina inledande frågeställningar förekommer i intervjuer med samtliga redaktörer, i enkät och 
textanalys är validiteten i min undersökning hög. 
 
Min metod följer Blåsjös undersökning till stora delar och består av tre delar: intervjuer, enkät 
och textanalys, vilka var och en presenteras närmare nedan. 

4.1 Intervjuer 
Jag inledde min undersökning med ett öppet samtal med redaktionschefen och ateljéchefen i 
Stockholm (2010-03-29) där de fritt fick berätta om arbetet på redaktionen. Detta för att bilda 
mig en uppfattning om arbetet på förlaget, och få en bild av i vilken kontext manusarbetet sker. 
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Jag har genomfört strukturerade intervjuer med var och en av de åtta redaktörerna1 på Ica Bok-
förlag. Intervjuerna genomfördes på redaktionen i Västerås (2010-04-07 och 2010-0414) samt i 
Stockholm (2010-04-23), och består av 12 frågor (bilaga 1) där jag sökt kartlägga redaktörernas 
manusarbete. Intervjufrågorna kretsar främst kring själva manusarbetet, men syftar även till att 
ge en bild av arbetet på förlaget generellt. Störst plats fick frågan ”Berätta om ditt arbete”, som 
medvetet är en stor fråga som kan tolkas på olika sätt för att ge redaktören möjlighet att ta upp 
det hen2

 
 anser relevant. 

Redaktörerna hade inte fått ta del av frågorna i förväg, men under ett möte med alla redaktörer 
samt redaktionschef och ateljéchef som jag deltog i, informerade jag om min undersökning och 
vad jag önskade ta reda på.  De var således införstådda med mitt syfte och mål. Intervjuerna 
spelades in och jag sammanfattade på papper vad som sagts efter varje intervju. 
 
Intervjuer kan vara ett effektivt redskap för att få den intervjuades perspektiv på saker och ting. 
Det finns olika sätt att genomföra intervjuer. Jag har valt en strukturerad metod med förberedda 
frågor, men har med avsikt ställt en del öppna frågor där redaktören själv får tolka och avgöra 
vad som är relevant att ta upp. De på förhand strukturerade frågorna gör att jag på ett enkelt sätt 
kan sammanställa intervjusvaren. Frågorna finns i bilaga 1 och syftar till att ge en god bild av 
redaktörerna och deras arbete på förlaget. 
 
En viktig anledning till att använda en kvalitativ intervju med öppna frågor framför en kvantita-
tiv med slutna är att jag inte vill styra intervjusvaren alltför mycket.  Varje redaktör får själv 
välja vad hen vill ta upp och berätta; min förhoppning är att jag genom redaktörernas svar ska 
lära mig något om det generella arbetet på redaktionen (jfr Hållsten 2008:58).  
 
Ett problem som skulle kunna infinna sig när man använder intervjuer som undersökningsmetod 
är att de inte nödvändigtvis visar hur en person faktiskt arbetar, utan snarare hur hen tror att hen 
arbetar. Genom att tala med alla åtta redaktörerna har jag dock fått en god bild av hur arbetet 
med manus går till. Med hjälp av textanalysen (se nedan) kan jag analysera huruvida redaktö-
rernas uppfattning om hur de arbetar faktiskt stämmer med verkligheten. 
 
Det finns flera skäl till att använda sig av en bandspelare under intervjuer. Kvale (2009:194) 
nämner exempelvis det att intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna på vad den intervjuade 
svarar och ställa relevanta följdfrågor, istället för att frenetiskt försöka skriva ner allt som sägs. 
Det finns givetvis även etiska aspekter att ta hänsyn till vid inspelade intervjuer. En grundläg-
gande är att den intervjuade alltid måste vara medveten om att intervjun spelas in, och ge sitt 
godkännande till detta (Lagerholm 2005:32). Det har samtliga intervjuade i min undersökning 
gjort. 

                                                      
1 Två av de intervjuade har i själva verket yrkestiteln förläggare. Gränsen är dock flytande - för-

läggarna på Ica Bokförlag arbetar till stor del som redaktörer, varför jag valt att benämna samtliga 

just redaktörer. 

2 Eftersom sju av redaktörerna är kvinnor och en är man, blir det missvisande eller exkluderande 

vare sig jag väljer pronomenet hon eller han. Jag har därför valt hen, ett könsneutralt pronomen 

som ibland förekommer i språkvetarkretsar. 
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4.2 Enkät 
I samband med intervjuerna bad jag varje redaktör att fylla i en enkät (bilaga 2). Den består av 
två frågor: Vad granskar du först när du får ett nytt manus? Var lägger du ner mest arbete totalt? 
Uppgiften var sedan att gradera kategorierna innehåll, disposition, rubriker, stycken och sam-
band, meningar, ord och fraser samt interpunktion på en skala från 1 till 7. Ansåg redaktörerna 
att något relevant saknades i enkäten fanns möjligheten att fylla i det i kategorin Övrigt, och 
skalan sträckte sig då ifrån 1-8. Kategorierna är till stor del de samma som i min textanalys (se 
4.3 nedan) men mer allmänspråkligt benämnda och tydligare att förstå.  
 
I enkäten (se bilaga 2) finns i stort sett samma nivåer som i Klarspråkstestet: Innehåll, Disposi-
tion, Rubriker, Stycken och samband, Meningar, Ord och fraser. Jag har dock tagit bort katego-
rin Textens olika delar, som var knuten till beslut i Klarspråkstestet, och lagt till Interpunktion 
som inte finns med bland Klarspråkstestets kategorier. Jag adderade även nivån Övrigt i den 
händelse att någon kategori saknades i enkäten. 
 
Redaktörerna fick fylla i enkäten i slutet av intervjun. Under kategorin Övrigt nämndes huruvi-
da eventuella bilder illustrerar textens innehåll, och arbete med register. Eftersom svaren under 
Övrigt bara nämnts av en redaktör, och de andra lämnat tomt, hade det blivit missvisande att 
räkna in det i sammanställningen – de skulle få de lägsta siffrorna och därför ge sken av att vara 
det redaktörerna granskar först eller arbetar mest med. Jag väljer därför att utelämna det i resul-
tatredovisningen. 
 
Jag har sammanställt enkätsvaren genom att lägga ihop alla uppskattade värden i respektive 
kategori. Den kategori som fått den minsta summan är således den som redaktörerna granskar 
först när de får ett nytt manus och så vidare enligt en stigande skala. Jag har gjort likadant när 
det gällde frågan var redaktörerna lägger ner mest arbete. Redaktörerna har alltså rangordnat 
kategorierna, och siffran 1 anger vad de börjar med, siffran 2 vad de gör därefter och så vidare. 
Tanken med detta var att på ett väldigt konkret sätt kunna svara på uppsatsens frågeställningar 
och ge en bild av hur redaktörerna själva upplever att de arbetar. Eftersom alla manus ser olika 
ut blir det dock givetvis generaliserat och redaktörerna får göra en grov uppskattning, men en-
kätsvaren ger trots detta en god inblick i hur redaktörerna upplever att deras arbete med manus 
ser ut. 
 
Ett problem som visat sig i min enkät var att redaktörerna hade svårt att skilja vissa kategorier 
åt, och menade att de flöt in i varandra så mycket att de inte går att urskilja. Jag lät dem då sätta 
samma siffra i flera kategorier, vilket gör sammanställningen lite haltande. Det är dock de stora 
dragen jag är ute efter och det visar enkätsvaren på ett tydligt sätt. 
 

4.3 Textanalys 
Jag har tagit del av ett omfattande textmaterial. Varje redaktör har lånat ut ett manus i olika 
versioner samt en färdig bok. Jag har inte styrt vilken typ av manus jag vill ha, mer än att de 
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gärna får finnas i flera versioner att jämföra. Redaktörerna har själva fått välja vilka manus jag 
fått ta del av. Utifrån det materialet har jag valt ut de tre manus som fanns att tillgå i tre olika 
versioner: den första redigerade versionen i Word, den första redigeringen efter ombrytning (det 
vill säga då manuset lagts in i layoutprogrammet) samt en redigering i slutet av redigeringspro-
cessen. Detta för att jag ska kunna jämföra och kartlägga hur redaktörerna prioriterar olika änd-
ringar och vad som händer med texten i redigeringen. Version tre är korrekturläsarens redige-
ring och en av de allra sista genomgångarna av texten. Det är alltså inte redaktören som gör den, 
men mitt fokus är inte redaktörerna i första hand utan manusen i sig.  
 
Det har inte varit möjligt att granska hela processen då varje manus går igenom ett stort antal 
redigeringar innan det blir en färdig bok. Det skulle bli ett alltför omfattande analysarbete. Ett 
annat skäl är att materialet jag fått tillgång till inte har varit heltäckande, utan jag har fått använ-
da det material som finns sparat och tillgängligt. 
 
En snabb översikt av materialet visar att det är i början av redigeringen som flest ingrepp görs i 
texten. Det är därför där jag väljer att lägga analysens tyngdpunkt – när manuset är ombrutet är 
exempelvis de flesta ändringar av typografisk och layoutmässig typ. Ändringar som handlar om 
layout, bildval och typografi har jag utelämnat i min analys då denna enbart syftar till att beskri-
va ändringar på textnivå.  
 
Samtliga är analyserade texter är fackboksmanus men skiljer sig åt både vad gäller ämne och 
stil, och är redigerade av tre olika redaktörer. Den första boken i mitt analysmaterial är en rikt 
bildillustrerad textbok. Den handlar om personlig utveckling i en av Sveriges populäraste idrot-
ter. Den andra boken är även den illustrerad med fina bilder men är istället en processbeskriv-
ning av hur man tillverkar en viss typ av produkt. I ämnet finns en terminologi med mycket 
förkortningar – så även i detta manus. Boken vänder sig både till nybörjare och till mer vana. 
Den innehåller relativt lite löptext jämfört med de andra två analyserade manusen. Den tredje 
boken har stora vackra färgbilder och mycket illustrationer för att förklara det relativt komplice-
rade ämne den behandlar.  
 
I varje manus har jag har valt att analysera ett avsnitt på ungefär sex A4-sidor en bit in i manu-
sen. Avsnitten är slumpvis utvalda och innehåller uppskattningsvis varken fler eller färre änd-
ringar än resten av manuset. Avsnitten är relativt långa för att det ska gå att urskilja ändringar 
även i ombruten och korrekturläst version, där det är avsevärt färre ändringar än i första redige-
ringen i Word. 
 
Oestreichers analysmetod har enbart fem huvudvariabler, och jag har därför istället valt att ska-
pa analysmodell av en kombination av Klarspråkstestets kategorier och Byrmans korrekturläs-
ningsnivåer, då för få kategorier riskerar att bli ett alltför trubbigt instrument som inte ger lika 
specifika resultat. Blåsjös nivålista påminner till stor del om Klarspråkstestet men eftersom 
Klarspråkstestet har, i mitt tycke, tydligare termer valde jag att utgå ifrån det.  
 
Till grund för min analysmetod ligger Klarspråkstestets kategorier som presenterades ovan (se 
2.3). Klarspråkstestet finns i två varianter: en för beslut och en för rapporter (Klarspråk lönar sig 
2006:21), men jag anser att kategorierna är applicerbara på alla texttyper med vissa justeringar. 
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Jag har därför modifierat kategorierna en aning och även här valt att utelämna kategorin Tonen i 
texten, då jag anser att det faller under Ord och fraser.  

Analyskategorier 

Jag har åtta kategorier i min textanalysmodell. De flesta kategorierna är samma som i enkäten 
men en, Multikorrigering, har tillkommit. Tre kategorier har fått mer språkvetenskapliga be-
nämningar: Rubriker kallas här för Paratext, Meningar för Syntax och Ord och fraser för Lexi-
kon. En beskrivning av kategorierna följer nedan. 
 
 
 

Kategorier 
 

Exempel på variabler 

Innehåll 
 

Tillägg av text som saknas och skapar 
tankehopp. Borttagning av onödig text. 
Kommunikation med författaren. 

Disposition 
 

Omflyttning av avsnitt, stycken eller me-
ningar. 

Paratext Skriva rubriker, bildtexter, anpassa rubri-
kerna till innehållet. 

Multikorrigering 
 

En mening eller ett stycke där mycket 
skrivs om. 

Stycken och samband 
 

Skapa röd tråd och flyt, t ex. genom 
tillägg av bindeord. 

Syntax Konstruktionsfel, inkongruens, syftning, 
meningslängd. 

Lexikon Stavfel, ordkunskapsfel, ordbildningsfel, 
formfel, konsekvensfel, stilbrott. 

Interpunktion och tecken Kommatering, siffror, stor/liten bokstav, 
förkortningar, dubbla eller saknade mel-
lanslag. 

Figur 1. Textanalysmodell 

 
Redaktörerna skriver ofta kommentarer, frågor och förslag till författaren direkt i Word, genom 
programmets verktyg Spåra ändringar eller inom klamrar. Under intervjuerna framkom det ock-
så att detta att bena ut vad författaren menar är något som tar mycket tid i redigeringsarbetet. I 
min analysmodell har jag därför valt att ta med denna företeelse och jag har fört den till katego-
rin Innehåll då frågorna och kommentarerna ofta kan hänföras till just innehållet. Till kategorin 
förs även de fall då redaktören själv skriver in ny text som krävs för att manuset ska vara sam-
manhängande och tydligt. 
 
I dispositionskategorin handlar ändringarna om att avsnitt, stycken och meningar flyttas till 
annan plats i texten. I kategorin Paratext har jag enbart noterat att något händer med bildtexter 
eller rubriker, inte markerat explicit vad som sker. En ändringsmarkering innebär att något skett 
med en bildtext eller en rubrik, eller att en helt ny lagts till. 
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I fall där textstycken ändras mycket är det i praktiken omöjligt att avgöra vilken typ av ingrepp 
det rör sig om. Därför har jag i min analysmodell lagt till parametern Multikorrigering som av-
ser fånga in de fall där stora delar av ett avsnitt, stycke eller en mening ändrats helt. Om exakt 
samma innehåll finns kvar trots att meningen är omskriven hänförs ändringen till Syntax. Är 
meningen ändrad innehållsligt och syntaktiskt är det Multikorrigering.  
 
Kategorin Stycken och samband handlar främst om tillägg av bindeord, det vill säga småord 
som binder ihop satser och satsdelar, exempelvis ”och”, ”men”, ”samt”. Syntaxkategorin hand-
lar om meningsbyggnad, konstruktionsfel, meningslängd och syftning. 
 
Kategorin Lexikon handlar om ord: byte av ord, stavfel – allt som har med enskilda ord att göra. 
Jag har valt att föra förkortningarna till Lexikon, men de hade även kunnat föras till Interpunk-
tion och tecken där stor/liten bokstav och siffror/bokstäver återfinns. 
Interpunktion och tecken, slutligen, innefattar kommatering och annan interpunktion. Menings-
indelning faller dock under den syntaktiska kategorin. 
 
Kategorierna utgår ifrån Klarspråkstestet, med undantag för Multikorrigering och Interpunktion. 
Specifikationer av vad som ingår i kategorierna Syntax och Lexikon har jag hämtat från Byr-
man. Jag har även lagt till Byrmans kategori Tecken i min analysmodell, som här benämns In-
terpunktion och tecken. Hennes stilkategori har jag fört till Lexikon. 
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5 Resultat  
 
Jag har undersökt redaktörernas arbete med manus både kvalitativt genom intervjuer och kvanti-
tativt genom enkätsvar och textanalys. 
 

5.1 Intervjuer 
De följande två avsnitten är en sammanställning av den information jag fått i intervjuer med 
dels redaktionschefen och ateljéchefen, dels med de åtta redaktörerna. 
 

5.1.1 Intervju med redaktionschef och ateljéchef 
På Ica Bokförlag arbetar åtta anställda redaktörer. Ansvarsområden och arbetsuppgifter kan se 
olika ut på olika förlag. En modell som är vanlig på större förlag är att en förläggare har det 
övergripande ansvaret för ett manus och ser över strukturen på ett generellt plan. En redaktör tar 
sedan över och går igenom det rent språkliga. På Ica Bokförlag har redaktörerna ansvar för sina 
manus under hela processen. Man använder sig dock av externa korrekturläsare som går igenom 
texten innan den går till tryck. Det finns stort utrymme för redaktörernas egna idéer, och en 
grundtanke är att man engagerar sig mer i en bok man arbetat med redan på idéstadiet. 
 
Innan man beslutar om att ge ut en bok gör man en ekonomisk kalkyl. Varje bok måste bära sina 
egna kostnader, och försäljningspriset på en bok står alltid i relation till de kostnader man har. 
Det gäller sedan att avgöra om konsumenterna kan vara beredda att betala det priset för boken.  
 
Redaktörernas arbete kretsar kring en så kallad produktionsplan. Varje redaktör har en egen. 
Där anges vilka böcker som ska ges ut och som redaktören arbetar med eller kommer att arbeta 
med framöver, både i ett kortare och längre perspektiv. Produktionsplanen är uppställd som en 
tabell på ett liggande A4 och syftar till att ge en överblick över arbetet, att fungera som en 
checklista för att se till att inget steg glöms bort (se nedan), och användas som tidsplan.  Det 
som är färdigt markeras med fet stil och understrykning. Alla böcker i produktionsplanen är i 
olika stadier. Ibland vill författarna ha feedback på sitt manus under skrivandets gång. Redaktö-
rerna måste alltså vara uppdaterade på alla böcker i produktionsplanen även om den enskilda 
redaktören bara arbetar aktivt med två eller tre manus. Hur lång tid det tar att ge ut en bok beror 
på vilken typ av bok det handlar om och hur färdig den är när den kommer till förlaget. Ofta 
handlar det dock om ett halvår, även om vissa projekt görs snabbare än så. 
 
Ett nytt bokprojekt inleds med att man skriver avtal med författare (eller översättare), fotograf 
och eventuell illustratör. I produktionsplanen står även vilka datum manusen ska vara redaktö-
ren tillhanda och när det ska lämnas vidare till ateljén för ombrytning. Ombrytning innebär som 
nämnts ovan att manuset läggs in i ett layoutprogram. Innan ombrytningen har en extern form-
givare gett boken en form som ateljén sedan använder. 
 
Det beror lite på författaren hur fria händer redaktören har vid redigeringen. Vissa överlåter 
redigeringen helt till redaktörerna medan andra vill ha kontroll över vad som händer med texten. 
Då använder många av redaktörerna funktionen Spåra ändringar i Word, som tydligt visar re-
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daktörens ändringsförslag och kommentarer, och som ger författaren möjlighet att ta ställning 
till dem. Ett annat sätt är att arbeta med olika färger på texten eller att skriva kommentarer inom 
klamrar. Det förekommer även att redaktörer skriver ut manus och gör alla ändringar och kom-
mentarer med penna först, innan de förs in i Word. 
 
Texten måste redigeras både i Word och efter ombrytning. När texten är inlagd i sin grafiska 
form kan det visa sig att texten är för lång eller för kort, att texten och bilderna inte passar ihop 
etcetera, så det återstår en hel del redigering.  
 
När redaktören fått det ombrutna manuset väljer man omslag på ett omslagsmöte där samtliga 
på redaktionen får vara med och ha synpunkter. På omslagsmötet slås även den slutgiltiga titeln 
fast. 
 
Så sent som möjligt i processen lämnas manuset till en extern korrekturläsare. Eftersom redak-
tören arbetat intensivt med redigeringen av manuset kan det vara svårt att se korrekturfelen, och 
en korrekturläsare läser med helt nya ögon. Korrekturläsaren läser alltid manuset på papper. 
Redaktören får därefter pappersmanuset och godkänner och för in korrekturläsarens ändrings-
förslag. 
 
När boken är klar för tryck signerar redaktören en så kallad vitkopia. I den versionen ska allt 
vara klart för tryck, och vitkopian är en av de sista möjligheterna redaktören har att justera nå-
got. En pdf skickas till tryckeriet. Därefter får förlaget en plotterkopia som slutgiltigt visar hur 
boken kommer att bli.   

5.1.2 Intervjuer med redaktörerna 

Redaktörerna har vitt skilda bakgrunder. De flesta har någon form av akademisk utbildning, 
men inte alla. Många har även en bakgrund inom media, information, bibliotek och journalism, 
men några har helt annan yrkeserfarenhet och hamnade i förlagsbranschen av en slump. De 
flesta började arbeta som redaktörer när de började på Ica Bokförlag, och många har arbetat 
länge på förlaget. 
 
När redaktörerna fritt får berätta om sitt arbete sker det nästan enbart i positiva ordalag. Flera 
menar att de har världens roligaste jobb och framhåller friheten att styra sitt eget arbete och att 
det är så varierande som de främsta orsakerna till detta. Redaktörerna får sköta bokprojekt från 
början till slut och ansvarar för hela processen från idé till tryckfärdigt original. Arbetet handlar 
således inte enbart om språklig redigering utan även om projektledning och om känsla för att 
foto, illustrationer och grafisk form ska samverka till en attraktiv produkt. Som redaktör måste 
man ha kontroll på projekten och ”ständigt ligga steget före”. Arbetet handlar främst om att 
arbeta med människor, och människor är olika. Man måste mana på, höra av sig, ge feedback, 
höra hur det går och se till att rätt personer är involverade och gör det de ska – helst i rätt tid. 
Samtidigt nämner redaktörerna att arbetet är krävande. Det är stressigt ibland och det gäller att 
snabbt kunna ställa om fokus från detaljnivå till mer övergripande nivåer. Som redaktör krävs 
att man har förmåga att koncentrera sig på en sak i taget och att man kan organisera och priorite-
ra. 
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Hur mycket hjälp man tar av varandra på redaktionen är olika. En del blir bara stressade av 
andras synpunkter och tyckande, medan andra dagligen har diskussioner om språkliga dilem-
man.  Om någon verkligen kör fast och får problem så lever hela redaktionen med det och för-
söker stötta och hitta lösningar. Annars har redaktörerna ett väldigt självständigt arbete. 
Hur manusen ser ut när de kommer till förlaget är väldigt olika. De flesta är dock långt ifrån 
färdiga. En del redaktörer har en dialog med författaren och skickar tillbaka ett manus om det 
inte håller måttet. Andra anser att det inte är idé att ha den dialogen med författaren. Det finns 
det sällan tid till och det går snabbare om man gör det själv och sedan skickar till författaren 
med uppmaningen att författaren ska läsa igenom och säga vad hen tycker. De flesta författare 
tycker att det redaktören gjort är bra. Andra säger sig inte ens se att redaktören gjort ändringar 
utan frågar om det inte var det som stod från början. På ett fackboksförlag som Ica Bokförlag 
söker redaktörerna ofta upp människor som har någon typ av kunskap, men det innebär inte att 
de är författare. En del är skickliga skribenter, men många gånger är de författare för att de är 
duktiga på ett ämne. Det behöver inte betyda att de kan uttrycka sig i skrift. Många författare 
skriver exempelvis som om de talar utifrån en Powerpointpresentation, med ofullständiga me-
ningar och en hel del talspråk. Är det en helt ny författare som skriver sin första bok vill redak-
törerna gärna ha utkast under skrivandets gång för att tidigt kunna påverka och styra författaren 
i rätt riktning. Alla författare får givetvis lämna en synopsis i början av projektet som visar en 
detaljerad innehållsförteckning, så att förlaget vet vad författaren planerar att skriva. 
 
Redaktörerna försöker anpassa sig till författarens sätt att uttrycka sig så att det inte blir slätstru-
ket eller att redaktörens röst hörs i texten. Det finns äldre författare som skriver lite ålderdomligt 
men korrekt och så måste det få vara i boken. Det speglar dem. Gör man mycket ändringar blir 
språket givetvis påverkat av redaktören men grunden finns kvar och redaktörerna försöker att 
anpassa sig så långt det går.  
 
På frågan om vad som är vanligast i deras textgranskning svarade samtliga redaktörer att det 
beror på hur manuset ser ut och vad som brister. En del författare har inte ens stavningskontrol-
lerat. De flesta författare har dock strukturen klar för sig så man behöver inte stuva om så myck-
et. I många fackböcker beskriver man en process, exempelvis att snickra ett staket eller virka en 
mössa, och det kan man inte beskriva på så många olika sätt rent dispositionsmässigt. Det hand-
lar mer om att uttrycka sig på ett sätt som gör att läsaren förstår vad man vill ha sagt. Ordval, 
ordvändningar, meningsbyggnad är ofta mest angeläget att redigera. Ofta kan man arbeta med 
synonymer, lägga in småord för att få ett flöde i texten, skriva ut förkortningar; ta bort talspråk, 
onödiga utvikningar och favorituttryck. 
 
Det som kräver mest arbete av redaktörerna i textredigeringsprocessen är att förstå vad författa-
ren vill ha sagt. Att formulera om, få texten att hålla ihop och ”skapa flöde” och röd tråd. Fakta-
kontroll är också viktigt och tar mycket tid. Det är ofta svårt att veta vilken nivå man ska lägga 
sig på och hur korrekt man ska vara, hur mycket man kan popularisera och förenkla. 
Att arbeta länge i Word eller att snabbt komma över till layoutprogrammet är en fråga där åsik-
terna går isär. De flesta redaktörer vill gärna att manus ska vara så färdiga som möjligt innan det 
blir ombrutet. Flera redaktörer nämner att Word inte är så överskådligt, att det kräver mycket 
scrollande och man får ingen bild av slutresultatet. Trots det framhåller flera redaktörer att man 
tjänar på att se till att texten är så färdig som möjligt innan den bryts, och det finns effektiva 
textredigeringsverktyg att använda i Word. Men alla håller inte med utan vill hellre snabbt över 
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i layoutprogrammet av två skäl: man ser hur fint det blir och en av redaktörerna tycker att hen 
jobbar bättre i layoutprogrammet, det är roligare när man får en helhetsbild och ser hur text och 
bild samspelar. 
 
Redaktörerna har goda relationer till sina författare. Samtidigt arbetar de hela tiden med männi-
skor och precis som i andra situationer i livet träffar man ibland människor man har svårare att 
komma överens med. Då gäller det för redaktören att vara diplomatisk och försöka lösa proble-
met så att alla blir nöjda. En redaktör uttrycker det så här: 
 

Jag säger att jag ska göra de ändringar som jag tycker behövs, men att ingenting är ristat i 
sten. Håller författaren inte med så pratar vi om det. Jag råder författaren att läsa den re-
digerade texten och är det något han reagerar på så tittar han på ändringarna i marginalen. 
Det är aldrig några problem, och jag sätter mig aldrig på tvären när de vill ändra något. 
 

Flera redaktörer nämner att en del författare är väldigt känsliga och tycker att de blir trampade 
på tårna när man vill skriva om. Vem som bestämmer då är svårt att säga. Redaktörerna får för-
söka förklara och motivera varför man tycker som man gör. Men handlar det om en tycke-och-
smak-fråga är det författaren som bestämmer. Annat släpper redaktörerna inte igenom, såsom 
omslag, där har förlaget det sista ordet även om man givetvis försöker hitta ett omslag som alla 
känner sig nöjda med. Inlagan tillhör författaren, omslaget tillhör förlaget. Det är ett ömsesidigt 
beroende – det blir ingen bok utan ena parten.  ”Man måste hålla sig professionell men mänsk-
lig! ” säger en av redaktörerna. 
 
Om en författare skriver väldigt dåligt blir det uppenbart att redaktören skrivit om. Det kan gi-
vetvis vara känsligt för författare som inte inser att författare3

 

 och redaktör är två olika profes-
sioner som är bra på olika saker – författaren på sitt ämne och redaktören på text och skrivande. 
Men det är väldigt olika hur författare reagerar. Så är det generellt – varje projekt blir unikt be-
roende på vem man har att göra med. Man måste inte bara vara duktig på språk utan man måste 
vara människokännare, diplomat, indrivare och förhandlare. I de fall då de är medvetna om att 
de inte är skribenter är det lättare, då är de beredda på att texten ändras.  

Intervjuerna ger alltså en tydlig bild av hur arbetet på redaktionen går till och hur redaktörerna 
arbetar med manus. En generell slutsats är att arbetet kan se väldigt olika ut beroende på vilket 
manus man arbetar med. Intervjuerna visar även att det krävs stor kommunikativ kompetens av 
redaktörerna på Ica Bokförlag. För att få ytterligare klarhet i redigeringsarbetet avslutade jag 
intervjuerna med en kort enkät. 

5.2  Enkätsvar 
Samtliga redaktörer kommenterar i samband med intervjun att det är svårt att svara generellt på 
frågor om manus då inget manus är det andra likt. För att underlätta för redaktörerna fick de 
därför också fylla i en enkät. Tabellen nedan visar en sammanställning av redaktörernas enkät-

                                                      
3 Som nämnts tidigare är författarna på Ica Bokförlag ofta inte alls skribenter utan experter inom 

ett visst område. De kallas dock ändå för författare. 
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svar. Notera att de redovisas i en stigande skala: den nivå som granskas först har fått lägst po-
äng. 
 
Tabell 1. Sammanställning av enkät, fråga 1. 
Vad granskar du först när du får ett nytt manus? 
Uppskatta från 1-7 där 1 är det du granskar i första hand. 

Innehåll 8 

Disposition 20 

Rubriker 29 

Stycken och samband 29 

Meningar 29 

Ord och fraser  32 

Interpunktion 35 

 
Trots att enkätsvaren sinsemellan skilde sig åt markant, verkar redaktörernas uppfattning om 
vad de först granskar stämma med min hypotes att man granskar från det stora till det lilla – 
Innehåll, Disposition, Rubriker, Meningar, Ord och fraser samt Interpunktion, även om Rubri-
ker, Stycken och samband samt Meningar får samma poäng. 
 
 Tabell 2. Sammanställning av enkät, fråga 2. 
Var lägger du ner mest arbete totalt sett? 
Uppskatta från 1-7 där 1 är det du arbetar mest med. 

Stycken och samband 13 

Disposition 17 

Meningar 18 

Innehåll 23 

Ord och fraser  24 

Interpunktion 28 

Rubriker  32 

 
 
 
Mest arbete lägger redaktörerna generellt på Stycken och samband, Disposition och Meningar. 
Näst minst arbete lägger de på Interpunktion vilket troligtvis har sin logiska förklaring i att kor-
rekturläsaren ofta ser till att interpunktionen blir korrekt. Rubriker är även det något som redak-
törerna upplever att de inte lägger mycket arbete på.  
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5.3 Textanalys 

Manus 1 

I tabell 3 nedan finns resultatet av textanalys av manus 1. Siffrorna avser antal ändringsföre-
komster i de redigerade manusen och ska alltså inte tolkas på samma sätt som sammanställning-
en av enkätsvaren.   
 
Tabell 3. Resultat manus 1. 

 
Kategorier 

 

Värde 
Första redi-

gering 

Värde 
Första om-

brutna redige-
ring 

Värde  
Korrektur-

läsning 

Totalt antal 
ändringar  
3 versioner 

Innehåll 18 4 1 23 

Disposition 1 0 0 1 

Paratext 8 2 0 10 

Multikorrigering 8 0 0 8 

Stycken och samband 30 0 0 30 

Syntax 36 0 0 36 

Lexikon 22 2 22 46 

Interpunkt.  & tecken 16 0 3 19 

 
SUMMA  

 
139 

 
8 

 
26 

 
(173) 

 
 
I den första redigeringen i Word förekommer mycket frågor och kommentarer till författaren, 
vilket åskådliggörs av den höga siffran i innehållskategorin. I kategorin Stycken och samband 
har ett stort antal bindeord infogats för att skapa flyt i texten. Syntax handlar främst om me-
ningsindelning där långa meningar delats upp i två kortare. Författaren skriver stundtals inveck-
lat och redaktören har flyttat om innehållet i meningar för att innehållet ska framgå på ett tydli-
gare sätt, vilket speglas i syntaxkategorin. 
 
I den första ombrutna redigeringen handlar flest redigeringar om borttagna ord eller meningar. 
Ett par bildtexter skrevs och några ord byttes mot mer adekvata. Det är intressant att notera att 
så få ändringar förekommer i denna redigering. En tänkbar orsak till detta är att redaktörens 
uppmärksamhet i och med ombrytningen tillfälligt har flyttats från texten till layout och bilder. 
 
I korrekturläsarens genomgång sker ändringar nästan uteslutande på lexikal nivå. Fjorton av 
tjugotvå ändringar avser borttagna ”så”. Ett exempel är ”Så fort jag fick tillfälle så …”. Det är 
tydligt att detta är ett av författarens favorituttryck. Jag har fört det till den lexikala nivån då 
småord av det här slaget påverkar stilen och gör den pratig. I övrigt handlar ändringarna om 
konsekvensfel (”i stället” eller ”istället”), enstaka stavfel och siffror som byts mot bokstäver. 
Att fokus i den här redigeringen ligger på de lägre nivåerna kan sägas naturligt eftersom det är 
där traditionell korrekturläsning sker. 
 



 

 19 

Det redaktören gör först i det här manuset är ändringar på syntaxnivå, därefter Stycken och 
samband, Lexikon, Innehåll och Interpunktion. Även på nivåerna Multikorrigering, Paratext och 
Disposition förekommer, men inte i någon större utsträckning. 
 
Flest korrigeringar totalt sett i detta manus sker på lexikal nivå, följt av ändringar på syntaktisk 
nivå och Stycken och samband. Det är tydligt att den allra största redigeringen sker i den första 
redigeringen i Word. 
 

Manus 2 

Tabell 4 nedan beskriver resultatet av textanalys av manus 2.  
 
Tabell 4. Resultat manus 2. 

 
Kategorier 

 

Värde 
Första redi-

gering 

Värde 
Första ombrut-
na redigering 

Värde 
Korrektur-

läsning 

Totalt antal 
ändringar 
3 versioner 

Innehåll 12 43 10 65 

Disposition 0 0 0 0 

Paratext 0 1 0 1 

Multikorrigering 0 2 2 4 

Stycken och samband 7 2 3 12 

Syntax 4 0 4 8 

Lexikon 52 7 6 65 

Interpunkt.  & tecken 66 0 6 72 

 
SUMMA  

 
141 

 
55 

 
31 

 
(227) 

 
 
I den första redigerade Word-versionen handlar de allra flesta ändringar om borttagna och till-
lagda kommatecken. Uteblivna mellanslag är även det en orsak till det stora antalet interpunk-
tions- och teckenändringar. Intressant i just detta manus är att många utskrivna ord ändrats till 
förkortningar. En tänkbar orsak är att det är praxis i texter om den typ av process som manuset 
handlar om. Här syns tydligt ett mönster: i en processbeskrivning som denna krävs inga ingrepp 
på dispositionsnivå – en process kan bara beskrivas från början till slut, steg för steg.  
 
I det ombrutna korrekturet avser ändringarna i Innehåll främst tillägg av information som saknas 
och som behövs för att instruktionen ska gå att följa. Även under Stycken och samband är 
många förekomster förtydliganden med hjälp av bindeord och kausalitetsmarkörer. Ett helt 
stycke skrivs om och noteras som Multikorrigering. Det största antalet förekomster av lexikon-
ändringar avser byte av pronomenet ”den” mot ”denna”. 
 
I den korrekturlästa versionen är ändringarna utspridda på de olika kategorierna; alla kategorier 
förekommer utom Disposition och Paratext. Ändringarna kan sägas vara klassiska korrekturänd-
ringar: långa meningar kortas av, ordvalet anpassas och konsekvens skapas. En hel del nytt in-
nehåll läggs till så sent som i denna version.  
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Det första som ändras i redigeringen är Lexikon och Interpunktion. Det är även där de flesta 
ändringarna sker totalt sett, och även på innehållsnivån. Disposition och Paratext är det som 
redigeras minst totalt sett – det förekommer nästan inte alls i det här manuset.  
 

Manus 3 

I tabell 5 nedan finns resultatet av textanalys av manus 3. 
 
Tabell 5. Resultat manus 3.  

 
Kategorier 

 

Värde 
Första 

redigering 

Värde 
Första om-

brutna redi-
gering 

Värde 
Korrektur-

läsning 

Totalt antal 
ändringar 
3 versioner 

Innehåll 23 1 1 25 

Disposition 1 0 0 1 

Paratext 1 2 0 3 

Multikorrigering 0 0 0 0 

Stycken och samband 2 1 0 3 

Syntax 12 1 1 14 

Lexikon 17 4 3 24 

Interpunkt.  & tecken 23 0 3 26 

 
SUMMA  

 
79 

 
9 

 
8 

 
(96) 

 
 
I den första versionen är det främst på innehålls- och interpunktionsnivå som ändringarna gjorts. 
I kategorin Innehåll finns ett flertal frågor till författaren avseende begrepp som inte förklaras. 
Interpunktionsnivån avser till största del borttagna kommatecken som författaren placerat ut, till 
synes på måfå. Bokstäver med specifik betydelse inom ämnet ändras från gemener till versaler, 
och förkortningar skrivs ut. Siffror ändras till bokstäver vilket jag återkommer till nedan. På 
lexikal nivå byts flera prepositioner ut (”i” byts mot ”på” exempelvis). ”Skall” ändras till ”ska” 
för att ge texten en konsekvent stilnivå. På lexikal nivå har även ett flertal sammansättningar 
lösts upp: ”avkyls” blir ”kyls av”, ”kustparallellt” blir ”parallellt med kusten”. I denna redige-
ring förekommer även en ändring under Disposition, där redaktören flyttar ett stycke till en an-
nan plats i manuset. 
 
I den ombrutna redigeringen är det på den lexikala nivån och då specifikt ordval som ändras. Ett 
tillägg till innehållet förekommer samt redigering av en rubrik. Det är ytterst lite språklig redi-
gering i denna version men desto mer sker när det gäller layout. 
 
I korrekturläsarens slutgiltiga genomgång är det tillägg och borttagande av mellanslag, ett stav-
fel och en innehållslig fråga som markerats. Intressant här är att korrekturläsaren ändrar tillbaka 
de bokstäver som ändrades till siffror av redaktören i den första redigeringen. Det är redaktören 
som avgör vilka av korrekturläsarens ändringar som förs in i dokumentet (korrekturläsaren läser 
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alltid på papper), men i det här fallet godtar redaktören korrekturläsarens ändring, trots att re-
daktören gjort annorlunda när hen själv redigerat. Detta är den enda gången samma ändring 
förekommer i flera redigeringsversioner i mitt analysmaterial. I övrigt görs varje ändring enbart 
en gång under redigeringsprocessen.  
 
Det redaktören ändrar först i det här manuset är på nivåerna Innehåll och Interpunktion, följt av 
Lexikon och Syntax. Det är även på dessa nivåer som redaktören gör flest ändringar totalt sett. 
Färst ändringar görs på nivåerna Multikorrigering och Disposition. 
 

Sammanställning 

En sammanställning av textanalysernas resultat följer i tabell 6 nedan. Det har inte varit möjligt 
att se något mönster i vad redaktörerna granskar först – resultaten skiljer sig åt i de tre analyser-
na. De flesta ändringar totalt sett i de tre manusen sker på nivåerna Lexikon, Interpunktion och 
tecken samt Innehåll. 
 
 
Tabell 6. Sammanställning, textanalyser 

 
Kategorier 

 

Totalt antal 
ändringar 
3 manus, 3 
versioner 

Innehåll 113 

Disposition 2 

Paratext 14 

Multikorrigering 12 

Stycken och samband 45 

Syntax 58 

Lexikon 135 

Interpunkt.  & tecken 117 

 
SUMMA  

 
496 
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6 Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet diskuterar jag undersökningens resultat mer utförligt. Först ska jag dock åter-
knyta till mina inledande frågeställningar och min hypotes för att se vilka svar undersökningen 
har gett. 
 
Utgångspunkten för min undersökning har varit följande frågor: 
 

• Hur arbetar redaktörerna på förlaget?  

• Vad händer med manustexten? Redigeras den från det stora till det lilla, det vill säga 

från innehåll till kommatering?  

• På vilken nivå inleder redaktörerna sitt arbete och var lägger de ner mest arbete?  

Intervjuer med redaktionschef och ateljéchef samt med redaktörer har gett en god bild av hur 
redaktörerna arbetar på Ica Bokförlag. De har ett övergripande ansvar under hela processen från 
manus till färdig bok, och arbetet innefattar mycket utanför textredigeringen. Intervjuerna visar 
även att redaktörerna anser att en stor del av arbetet med manus handlar om redigering på lexi-
kal och syntaktisk nivå. Det som kräver mest arbete att åtgärda är att få texten att hänga ihop, att 
skapa ett flyt i texten. Enkätsvaren visar att redaktörerna upplever att de inleder textgranskning-
en enligt min hypotes, och granskar från innehållsnivå till Interpunktion. Det som redaktörerna 
enligt enkätsvaren upplever kräver mest arbete är nivåerna Stycken och samband, Disposition 
och Syntax, vilket stämmer väl överens med intervjusvaren. 
 
Textanalyserna ger dock en något annorlunda bild. Här stämmer inte hypotesen, och det går inte 
att finna något mönster i vad redaktörerna granskar först när man jämför de tre analyserade ma-
nusen. Flest ändringar sker dock på den lexikala nivån vilket stämmer med intervjusvaren.  
En förklaring till varför hypotesen inte stämmer skulle kunna vara att när ytliga fel är eliminera-
de från texten, kan man få upp ögonen för mer djupliggande oegentligheter i texten. Även om 
den redigeringen inte leder till att texten i grunden blir bättre, så blir den mer konsekvent och 
begriplig. 
 
Den nivå som kräver flest redigeringsingrepp är den lexikala som hamnar i topp i alla tre text-
analyser följt av Interpunktion och Innehåll. En anledning till att förhållandevis få ändringar 
sker inom kategorin Disposition skulle kunna vara att redaktören har fått en synopsis av förfat-
taren på ett tidigare stadium och har kunnat påverka och styra manusets disposition redan då, 
vilket inte syns i analysen men nämns i intervjuerna med redaktörerna.  
 
Min metod påminner till stor del om den Blåsjö (1994) använde i sin studie på Norstedts förlag. 
Blåsjös undersökning visar att det är på syntaxnivå som flest ändringar görs, tätt följt av redige-
ring på ordnivå. I min undersökning visar intervjuer och enkätsvar på samma resultat som Blå-
sjö: redaktörerna upplever att det är på ordnivå som flest ändringar görs, följt av Innehåll och 
Syntax. Att innehållet inte hamnar högt upp i Blåsjös undersökning kan bero på att en förlägga-
re redan gått igenom innehållet i de undersökta manusen innan de lämnades till redaktörerna.  
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Textanalysens resultat visar dock att det är på nivåerna Lexikon, Interpunktion, Innehåll och 
Syntax som flest ändringar görs. Min undersökning stämmer alltså delvis väl överens med Blå-
sjös resultat: på nivån Lexikon sker flest ändringar, men i min undersökning är syntaxändringar 
ovanligare än i Blåsjös.  
 
Även hos Sandström (1996), som har en avsevärt mer detaljerad analysmetod, återfinns lexikala 
fel bland de vanligast förekommande i slutredigerade artiklar. 
 
Oestreicher (2000) menar i sin avhandling att ju fler granskningsled det finns i redigeringspro-
cessen desto fler ändringar vågar man göra. På Ica Bokförlag finns två granskningsled: redaktö-
ren och korrekturläsaren. Eftersom redaktören är ansvarig för texten skulle ett annat sätt att se 
på det kunna vara att man inser vikten av att granska texten ordentligt då man som redaktör är 
ansvarig för texten. 
 
Intervjuerna var en givande metod för att ta reda på dels det övergripande arbetet på redaktio-
nen, dels redaktörernas arbete med manus. Att intervjuerna spelades in var en nödvändighet för 
att få med all information som framkom. Enkäten underlättade för redaktörerna att uppskatta hur 
deras arbetsgång med manus ser ut. När det gäller enkäten är en annan erfarenhet att jag skulle 
ha klargjort tydligare för redaktörerna vad som räknades in i de olika kategorierna för att undvi-
ka missförstånd.  
 
Klarspråkstestet är ett lämpligt verktyg att utgå ifrån. Med justerade kategorier och kompletterat 
med Byrmans (1996) korrekturläsningsnivåer skapade jag en textanalysmetod som var lättarbe-
tad och logisk. Textanalysmetoden fungerade väl och var relativt lätt att arbeta med. Kategorin 
Multikorrigering som jag lade till gjorde att tveksamma, svårplacerade korrigeringar fångades 
in. Textanalysmodellen skulle kunna användas vid analys av redigeringsingrepp av olika slag, 
eventuellt inom skrivutveckling inom skolundervisningen. 
 
Vi kan se på Forma Publishing Group som en praktikgemenskap, Forma Books som en praktik-
gemenskap däri. Ica Bokförlag agerar som ett sammanhållet företag med gemensam företags-
kultur och kan därför i sin tur ses som en egen praktikgemenskap. Det krävs stor kommunikativ 
kompetens på Ica Bokförlag. Det gäller att anpassa sig efter olika författare och att vara diplo-
matisk. Redaktörerna måste kunna ge konstruktiv kritik och uttrycka sig klart och tydligt för att 
alla i projektet ska arbeta mot samma mål. 
 
Det finns en hel del tänkbar vidare forskning inom förlagsvärlden. Några frågor som skulle vara 
intressant att undersöka närmare är:  
 

• Skiljer sig fackboksredigering från redigering av skönlitteratur?  

• Hur arbetar redaktörerna med text och form, bilder och layout?  

• Vad styr redaktörernas språkvårdande arbete? Stödjer de sig på förlegade regler eller 

följer de språkets utveckling? Vilken inställning har de till språkets förändringar och hur 

kommer det till uttryck i redigeringsarbetet? 

•  Analys av samtal mellan redaktör och författare. 
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Ur ett språkkonsultperspektiv är det intressant att notera att arbetet för redaktörerna innebär 
mindre textredigering än jag anat. Deras arbete består av väldigt mycket annat och innefattar allt 
från att komma med nya idéer till att leda flera projekt samtidigt. Visst krävs en god språkkänsla 
och stor kunskap om språket, men kommunikativ kompetens och känsla för att kommunicera 
med författare på ett bra sätt är minst lika viktig. Skrivande är för många, författare eller ej, 
något väldigt personligt och privat så det är viktigt att redaktörerna har förmågan att tala om text 
på ett tydligt och ödmjukt sätt. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till redaktörerna på Ica Bokförlag                        
 
 

1. Utbildning och bakgrund? 
 
 

2. Antal år i redaktörsyrket? 
  
 

3. Antal år på förlaget? 
 
 

4. Berätta om ditt arbete! 
 
 

5. Hur ser manusen ut när de kommer till förlaget? Är de ofärdiga eller i stort sett klara? 
 
 

6. Vilka förändringar är vanligast i din textgranskning? 
 
 

7. Vad lägger du mest tid på att åtgärda i texterna? 
 
 

8. Vad föredrar du? Att arbeta länge i Word eller att relativt snabbt få manuset ombrutet i 
layoutprogrammet? 

 
 

9. Hur fungerar relationerna med författarna? Blir man osams? Vem bestämmer då? 
 
 

10. Finns det något som är speciellt svårt eller extra känsligt att ta upp med författarna? 
 
 

11. Är något speciellt här på Ica Bokförlag – något man får lära sig när man börjar? 
 
 

12. Hur mycket tar ni hjälp av varandra och diskuterar tveksamheter etc. 
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Bilaga 2 
 

 
Enkät – Olika nivåer av textgranskning 

  
Vad granskar du först när 
du får ett nytt manus? 
 
Uppskatta från 1-7 (8) där 1 
är det du tittar på i första 
hand. 
 

 
Var lägger du ner mest 
arbete totalt sett? 
 
Uppskatta från 1-7 (8) 
där 1 är det du lägger 
mest tid på. 
 

 
Innehåll 
 

  

 
Disposition 
 

  

 
Rubriker 
 

  

 
Stycken och samband 
Logik, konsekvent styckeindelning, 

bindeord 

 

 
 

 

 
Meningar 
Satsradning, strukna formord (att, 

ha) 

 

  

 
Ord och fraser 
Stavfel, sär/hopskrivning, ordval 

 

  

 
Interpunktion 
 

  

 
Övrigt 
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