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Text i verksamhet: mot en samlad förståelse
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Abstract
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The majority of text researchers today view text as deeply embedded in context. Still, the question
of how context should be treated in analysis, in order to achieve a “thick” theoretical understand-
ing, remains substantially unanswered.  In this article, a focus on the meso-level of context, the ac-
tivity, is suggested as a way of contextualizing texts. This level has shown to be fruitful for explain-
ing patterns and variation in conversation. The meso-level of activity can also be expected to be
relevant for the participants of textual communication, which is a key factor when striving for what
is sometimes called ecological validity. In the article, previous research and specific examples are
discussed in two thematic sections, focusing on texts in text-mediated activities (e.g. academic re-
search and education) and texts in practical activities (e.g. health care work), respectively. Based
on these overviews, a unified analytical perspective and a possible stance for researchers interested
in grounding their text analysis in a less ‘text-biased’ understanding of context are proposed. This
perspective combines activity theory with a semiotic focus on text artefacts inspired by New Lit-
eracy Studies. Once the role of a text in the activity is established, and when goals and possible
conflicts are identified, context-based concepts such as genre and discourse are suggested for link-
ing activity to linguistic text structure.
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Det är nog idag okontroversiellt att säga att den som intresserar sig för text
också i någon mån måste intressera sig för kontext. Trots några decenniers text-
lingvistiska strävanden med ambitionen att beskriva texter som autonoma
språkliga enheter definierade av inre regelbundenheter är det vår uppfattning
att textforskningen verkar ha landat i en viss enighet om att text är ett fenomen
som behöver avgränsas utomspråkligt. (Att texter sedan kan ha språklig struk-
tur är en annan sak.) Intresset för kontext kan förstås vara större eller mindre
hos textforskaren, och kan spela olika stor roll för det egentliga studieobjektet.
Delvis hänger detta ihop med vilket textbegrepp man bekänner sig till, och hur
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stor del det sociala och kulturella sammanhanget får i definitionen. (Vi åter-
kommer med en definition av det textbegrepp vi själva utgår ifrån i slutet av
detta avsnitt.)

Vi urskiljer tre huvudsakliga kunskapsintressen inom språkvetenskaplig
textforskning:

1) att förstå och tolka enskilda texter 
2) att karakterisera språket i en text eller i en grupp av texter
3) att förstå hur texter samspelar med, skapar och omskapar sitt sociala och

kulturella sammanhang.

Kunskapsintresse 1 omfattas bland annat av filologer som arbetar med äldre
textmaterial, men den litterära stilistiken kan också ha detta kunskapsintresse.
Kontextkunskapen handlar här om att utreda sådant som textens tillkomstsam-
manhang (vem skrev, för vem?), men också i viss mån historiska fakta om tex-
tens tid. Intressant nog är andra texter ofta källor till denna typ av kunskaper,
vilket innebär att texten, när den väl tolkats, kan övergå till att bli en historisk
källa.

Kunskapsintresse 2 finner vi hos stora delar av den kvantitativa stilistiken
och den typ av textanalys vi traditionellt undervisat i inom nordistiken. Hu-
vudfokus ligger på språket, och funna drag ska relateras till kontexten, för att
förklaras. För detta räcker det att man tar fasta på vissa valda faktorer i kon-
texten, exempelvis skribenter och läsare (och deras kön, ålder, sociala bak-
grund), syfte, tid, genre1 etc. Kvantitativt stilistiska drag som en stor mängd
substantiv, långa nominalfraser, långa fundament eller korta meningar kan
relateras till kontextfaktorer så att vi får korrelationsrelationer snarare än för-
klaringar som också gör anspråk på att vara orsaker. Något tillspetsat kan
vilka drag som helst i texter i princip relateras till vilken typ av kontextfak-
torer som helst.

Kunskapsintresse 3 bygger på en konstruktivistisk språk- och textsyn. Av det
följer att kontexten betraktas som ett aktivt och ständigt närvarande fenomen,
men också som något som inte är givet på förhand. Text och kontext ses här
alltså som betydligt mer sammanflätade och samverkande. En hel del av da-
gens språkvetenskapliga textforskning bekänner sig till denna språk- och text-
syn, inte minst den som inspirerats av kritisk diskursanalys. Även den text- och
1 När genre används som given kontextfaktor handlar det om en så kallad oberoende variabel. I
Sakprosaprojektet gjordes dock ansatser att behandla genre som en beroende variabel, dvs. som re-
sultatet av text- (och kontext-) analys snarare än som utgångspunkt (jfr Ledin 1996).
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skrivforskning som bedrivs inom fält som exempelvis akademiskt skrivande,
professionellt skrivande eller skolans textkulturer och som inte sällan tar av-
stamp i sociokulturella teorier om mediering utgår gärna från detta synsätt. Det
gemensamma behovet är här kunskap som kan ligga till grund för undervis-
ning. Kunskapsintresset att förstå de specifika villkoren för textanvändning lik-
som hur texter formar och formas av kontexten gäller dock även en del text-
forskning som inte har öppet tillämpade syften, utan som snarare syftar till att
beskriva en viss textkultur, exempelvis i ett historiskt perspektiv. Textforsk-
ning med kunskapsintresse 3 som mål måste intressera sig för mer än språket
men är fortfarande språkvetenskap i den meningen att fokus ligger på vad språk
i texter åstadkommer i sitt sammanhang – inte på organisationen eller den so-
ciala strukturen som sådan.

De två förstnämnda kunskapsintressena verkar alltså ha det gemensamt att
kontexten kan behandlas lite hårdhänt: forskaren kan välja de faktorer som
förefaller relevanta och låta textanalysens syften styra. Forskare med kun-
skapsintressen av typ 3 är, åtminstone i teorin, i högre grad intresserade av att
närma sig kontexten mer förutsättningslöst. Riktigt hur detta ska gå till är dock
inte givet, eftersom språkvetenskapen knappast tillhandahåller några nyanse-
rade modeller för att studera kontexter. Därför finns en tendens hos textforsk-
ning som bekänner sig till kunskapsintresse 3 att hantera kontexten på ett sätt
som snarare hör hemma i kunskapsintresse 2, dvs. som något på förhand givet.
Text som studieobjekt inbjuder dessutom till en förhållandevis statisk kontext-
syn, till skillnad från samtal som på ett mycket påtagligt sätt relaterar till och
omformar sin kontext i realtid. Samtalsforskningen har också kommit längre
när det gäller att utveckla metoder för mer dynamisk kontextanalys, förankrad
i analysen av den språkliga interaktionen.

För samtalsforskningen ligger det nära till hands att beskriva kontexten un-
derifrån, dvs. att intressera sig för hur samtalsdeltagare skapar sin närmaste
kontext: situationen och på nästa abstraktionsnivå verksamheten (t.ex. Linell
2011). Textforskningen har i stället en tendens att intressera sig för högre
kontextnivåer: för kultur och ideologi. Det innebär att relationen mellan text
och kontext ofta framstår som mindre direkt än den mellan samtal och kon-
text. Vi kommer i den här artikeln att låta oss inspireras av samtalsforsk-
ningen och rikta ljuset mot verksamheten som kontextnivå. Detta fokus på
vad som ibland kallas mesoinivån gör det lättare att se att texter (liksom sam-
tal) ingår i dynamiska processer snarare än i statiska och givna kontextramar,
och att de medskapar och förändrar sina kontexter. Det gör det också möjligt
att, om det är önskvärt, anlägga ett deltagarperspektiv på texters mening och
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funktion.  Ett sådant synsätt är i själva verket inte helt ovanligt inom text-
forskningen, även om inte alltid termen verksamhet används. Exempelvis
handlar mycket av den socioretoriska genreforskningen om hur människor
med hjälp av texter utför handlingar inom ramen för vad som kan förstås som
en verksamhet.

Ambitionen att analysera texter i dynamisk relation till en verksamhet ställer
dock speciella krav på såväl kontextanalys som textanalys. Det fungerar knap-
past att analysera varje fenomen för sig för att sedan försöka »dra streck» emel-
lan. Syftet med denna artikel är att utreda och diskutera olika sätt att se på text
i verksamhet och att föreslå ett samlat analytiskt perspektiv som kan användas
oavsett om det handlar om studier av traditionellt texttunga verksamheter (som
akademiskt skrivande) eller studier av verksamheter där texter spelar en på för-
hand oklar roll (exempelvis skriftanvändning på industrigolvet). Målet är vi-
dare att språklig textanalys härigenom ska kunna förankras i kontextanalys på
ett sätt som gör både texten och verksamheten rättvisa. Vi ser ett sådant pers-
pektiv som nödvändigt för textanalys med fokus på kunskapsintresse 3, men
menar att det kan ha relevans även för textforskning med andra kunskapsintres-
sen (se typ 1 och 2 ovan).

Som ett led i vår ambition att formulera ett samlat analytiskt perspektiv har
vi i det följande valt att renodla två fält för verksamhetsorienterad textforsk-
ning. Vi kallar dem texter i textburna verksamheter respektive texter i prak-
tiska verksamheter. Det handlar helt enkelt om forskning om texter som har en
självklar plats och som bär en stor del av den verksamhet de ingår i respektive
forskning om texter som har en mindre självklar status, kanske rentav en mar-
ginell roll. I själva verket finns förstås ingen knivskarp gräns mellan dessa fält,
utan det hela kan snarare ses som en skala där vi väljer att kontrastera ytterlig-
heter. Det ska också sägas att vi valt att utgå från forskning som vi själva har
erfarenhet av. Genom att kontrastera fall där text har en självklar roll med fall
där texter kan tänkas vara perifera hoppas vi att det ena perspektivet ska belysa
och berika det andra. Människor kan göra mycket med hjälp av texter, men
knappast allt. Samtidigt har texter en alldeles speciell förmåga att påverka en
verksamhet, och detta blir än mer synligt i verksamheter där texters funktioner
kan avgränsas och ställas i relation till funktioner som fylls på annat sätt. För
textforskningen torde det också vara intressant att utforska vilka typer av bety-
delser, budskap och sociala handlingar som realiseras genom skrivna texter,
liksom vilka som får annan mediering. 

Så åter till textbegreppet. Vi förstår text som ett språkligt yttrande som är re-
lativt självständigt, dvs. som är avslutat och möjligt att ge respons på. I likhet
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med exempelvis Ledin (1999) och Berge (2002) menar vi vidare att en text
även är en kulturell enhet. Det krävs alltså en kultur eller en tolkningsgemen-
skap som godkänner och värderar en text som en text.2 Slutligen har texter en
viss stabilitet, vilket hänger ihop med att de är självständiga yttranden som vär-
deras kulturellt. Ofta innebär det att texter är skrivna, inte sällan tryckta. Våra
resonemang i denna artikel handlar uteslutande om skrivna (men inte alltid
tryckta) texter.

Resten av artikeln är disponerad enligt följande. I avsnitt 1 behandlar vi tex-
ter i textburna verksamheter, i avsnitt 2 texter i praktiska verksamheten och i
avsnitt 3 sammanfattar vi diskussionen och presenterar vårt förslag till ett sam-
lat analytiskt perspektiv.

1. Texter i textburna verksamheter
Verksamheter där texter står i självklart fokus är ofta kopplade till mer eller
mindre avancerade färdigheter i att kunna läsa och skriva och till yrken där
skriftlig kommunikation spelar en väsentlig roll. Hit hör bland annat forskning,
högre utbildning och så kallade akademiska professioner av traditionellt slag
(Bathia 1993, 2012). Texter inom dessa verksamheter motsvarar på många sätt
den prototypiska föreställningen om vad text är, vilket antagligen förklarar var-
för det är just sådana texter som textforskningen hittills framför allt har intres-
serat sig för. Utmärkande för de här texterna är alltså att de utgör en central och
integrerad del av verksamheten; graden av integrering mellan text och verk-
samhet kan dock givetvis skifta. 

Ett tydligt och typiskt exempel på en textburen verksamhet är som vi redan
nämnt forskning. Vi kan direkt konstatera att vetenskapliga texter spelar en
central roll i forskningsprocessen. Forskarna ägnar en stor del av sin tid åt att
skriva, läsa och publicera sådana texter, även om det förstås inte är det enda de
gör när de forskar. Stora variationer kan dessutom förekomma mellan olika dis-
cipliner. Klart är dock att publiceringen utgör forskningens slutmål; forskning
som inte resulterar i någon publikation eller något dokument är inte färdig och
finns i någon mening därför inte. Drar man det hela ändå längre så skulle man
2 Ett exempel på icke-text skulle kunna vara en misslyckad elevtext, som inte matchar skolans text-
normer. Däremot är exempelvis ett kassakvitto en text enligt denna textdefinition, liksom ett munt-
ligt riksdagsanförande (i den mån det uppfyller kraven för vad som räknas som ett riksdagsanfö-
rande).
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också kunna säga att det är först när resultaten har blivit publicerade, och där-
med offentliga, samt – i princip i alla fall – blivit granskade av andra forskare,
som resultaten blir legitima. 

Syftet med forskning är både att ta fram ny kunskap, vilket sker genom
vetenskapliga undersökningar av olika slag, och att publicera denna kunskap så
att andra forskare kan bedöma den och/eller bygga vidare på den. Forskning
står alltså alltid i dialog med annan forskning, och denna dialog sker bland an-
nat genom de texter som publiceras. Utmärkande för vetenskapliga texter, och
en utgångspunkt för forskningen om akademiskt skrivande, är därför att tex-
terna ska redovisa ny kunskap på ett sådant sätt att andra forskare dels kan ta
ställning till och bedöma resultaten och/eller kan använda resultaten, meto-
derna osv. i sin egen forskning, dels blir övertygade om att den aktuella forsk-
ningen har genomförts på ett adekvat och övertygande sätt.

Forskningen om akademiskt skrivande är omfattande och varierad. Därtill
kommer en stor mängd läromedel och skrivhandledningar av olika slag. Det är
därför knappast görligt att här överblicka allt som skrivits inom detta fält. I det
följande ska vi presentera och diskutera tre typer av studier med relevans för
resonemanget i denna artikel: genre- och disciplinorienterade textanalyser,
verksamhetsorienterade genrekartläggningar samt disciplinorienterade studier
av kunskapsbyggande.3 

1.1 Genre- och disciplinorienterade textanalyser
Textanalyser med inriktning på olika genrer och/eller discipliner är förhållan-
devis vanliga. Ambitionen är här att kartlägga ett antal för genren typiska
språkdrag. Några varianter på detta tema är också att jämföra olika genrer och
discipliner i syfte att påvisa skillnader och variation i något avseende, att jäm-
föra en och samma genre och disciplin över tid, att jämföra hur studenter och
färdiga forskare skriver, att studera hur enskilda studenters skrivande eventu-
ellt förändras över tid i syfte att beskriva deras skrivutveckling eller att jämföra
hur forskare från olika kulturer eller språkområden skriver. Exempel på sådana
studier är bland annat Hyland 2000, Lindeberg 2004, MacDonald 1994, Mau-
ranen 1993, Melander 1991 och Strand 2006.
3 Intressant att notera är att akademiskt skrivande ofta har själva produkterna, dvs. texterna, som
sitt främsta fokus. Writing på engelska kan ju betyda både ’skrivande’ och ’skrift’, dvs. texter. San-
nolikt säger detta språkbruk också något om synen på vetenskapliga texter, nämligen att de anses
vara så centrala att gränsen mellan text och verksamhet inte alltid är så klar och tydlig.
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Explicit eller implicit bygger dessa studier på ett socioretoriskt genre-
begrepp som har lanserats av bland annat Swales (1990). Begreppet tar av-
stamp i kontexten eller – mer korrekt – i vissa delar av kontexten. Närmare be-
stämt är det framför allt två aspekter av kontexten som är viktiga här, nämligen
kommunikativa mål (för social handling) och diskursgemenskap (t.ex. fors-
karna inom ett visst fält). Tanken är alltså att en genre »ägs» av sina brukare
(diskursgemenskapen), dvs. en grupp av personer som är (någorlunda) överens
om hur genren ser ut, hur man använder den och vilka kommunikativa mål eller
sociala handlingar som (användningen av) genren syftar till att förverkliga.

Att genre har visat sig vara ett tacksamt och fruktbart begrepp kan förklaras
med att det har kopplingar till såväl den utomspråkliga kontexten (texternas
mål och användning) som textens konkreta utformning. De enskilda språkdra-
gen kan ses som ett slags handlingar på mikronivå som syftar till att realisera
och bygga upp den övergripande handling på makronivå som texten som helhet
syftar till. 

I många studier betraktas dock genre ofta som någonting givet, dvs. de kom-
munikativa målen och diskursgemenskapen diskuteras och problematiseras
inte i någon högre grad, vilket innebär att fokus tämligen snabbt hamnar på hur
texterna ser ut. Å andra sidan bör också framhållas att de språkdrag som stude-
ras i regel har en tydlig koppling till centrala kommunikativa mål av olika slag.
Så har t.ex. texternas epistemiska karaktär kopplats till målet att presentera ny
kunskap, texternas retoriska karaktär till målet att övertyga kritiska läsare om
att resultaten är värda att ta på allvar, texternas sociala/interaktiva karaktär till
målet att diskutera annan forskning och texternas fasta och tydliga textmönster
liksom deras förhållandevis stereotypa karaktär till målet att kunna bli grans-
kad och använd i fortsatt forskning. 

1.2 Verksamhetsorienterade genrekartläggningar
Verksamhetsorienterade genrekartläggningar är inte särskilt vanliga, och de
ställer större krav på kontextanalys jämfört med studierna i föregående grupp
(genre- och disciplinorienterade textanalyser). Ett exempel på en verksamhets-
orienterad genrekartläggning är Räisänen 1999. Författaren bygger visserligen
också på Swales ovannämnda genrebegrepp, men hennes utgångspunkt är inte
en viss bestämd genre utan snarare verksamheten, i det här fallet konferenser
där krocksäkerhetsteknologi (»automotive crash-safety-engineering») diskute-
ras. Närmare bestämt handlar Räisänens avhandling om de olika konfe-
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renspraktiker som förekommer inom fältet. Räisänen visar att verksamheten
rymmer flera olika genrer med skilda uppgifter: »abstract», »conference pro-
ceedings paper» och »conference presentation» (där den senare innefattar både
tal och olika typer av skrift). Vissa språkliga iakttagelser görs men tonvikten
ligger på beskrivningen av verksamheten, förekomsten av olika genrer och den
uppgift som dessa genrer har.

Den principiella skillnaden i förhållande till studierna i avsnitt 1.1 är alltså
att utgångspunkten här är verksamheten, vilket innebär att det är en öppen fråga
vilken eller vilka genrer (och därmed texter) som förekommer. På så sätt kan
man säga att Räisänen går ett steg längre än de genre- och disciplinorienterade
studierna när det gäller att ge kontexten utrymme. En likhet är dock att det
också här är genre som står i fokus. Kontexten beskrivs huvudsakligen i termer
av de genrer som förekommer och den uppgift eller det kommunikativa mål
som dessa genrer har inom den aktuella verksamheten och diskursgemenska-
pen. Några mer ingående textanalyser görs som sagt inte, men det vore fullt
möjligt att koppla dessa uppgifter eller mål till vissa bestämda språkliga drag i
texterna inom respektive genre. (Eller omvänt: att de speciella språkliga drag
som texterna inom respektive genre uppvisar förs tillbaka på den uppgift som
respektive genre har inom den aktuella verksamheten.) 

I en senare artikel, där avhandlingens resultat rekapituleras, förespråkar Räi-
sänen »a more context-sensitive approach to the analysis of conference genres»
(Räisänen 2002 s. 90), nämligen aktivitetsteori (Engeström 1993). Denna idé
utvecklas sedan ytterligare i ett konferensbidrag (Räisänen 2005). Syftet är här
visserligen främst pedagogiskt (nämligen att förbättra undervisningen i akade-
miskt skrivande genom att förse studenterna med en fylligare och mer adekvat
kontextbeskrivning), men tanken att betrakta och behandla kontexter som akti-
vitetssystem är i högsta grad intressant och relevant även för den som ägnar sig
åt textanalys. Liknande tankar är t.ex. Bazerman är inne på i en artikel i den ny-
ligen publicerade The Routledge handbook of discourse analysis: »What pro-
vides for communicative stability is not the genre in itself, but the system of
activity that the genre is part of» (Bazerman 2012 s. 230). Aktivitetsteori be-
handlas närmare i avsnitt 3.

1.3 Disciplinorienterade studier av kunskapsbyggande
Ytterligare en grupp av studier, som är relevanta i det här sammanhanget, är in-
riktade på hur kunskapsbyggandet går till inom olika ämnesdiscipliner eller
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ämneskulturer. I centrum står alltså ett visst ämnes sätt att skapa och etablera
ny kunskap.

Studier av kunskapsbyggande är inte bara en angelägenhet för språkforskare
utan kan bedrivas och har också bedrivits av forskare utanför språkforskarnas
krets, inte minst av vetenskapssociologer (men även av forskare inom skilda
ämnen som ett led i ett ämnes självreflektion; se översikten i Bazerman & Little
2005). De nya rönen måste som redan påpekats först vinna legitimitet i forskar-
samhället innan de kan anses accepterade (se början av avsnitt 1 ovan), dvs.
etablerandet av ny kunskap sker i en social kontext, och det är en lång väg från
t.ex. det första experimentet i laboratoriet till den »slutliga» publiceringen i en
refereegranskad tidskrift. För att studera denna långa kedja av händelser använ-
der man sig bland annat av observation, intervjuer och dokument av olika slag
(t.ex. korrespondens mellan författare och tidskriftsredaktörer); centrala analy-
tiska begrepp är då bland annat social förhandling och sociala praktiker. 

Kända och klassiska exempel på studier av kunskapsbyggande är bland an-
nat Latour & Woolgar 1979, Knorr-Cetina 1981, Bazerman 1988 och Myers
1990 som alla behandlar kunskapsbyggandet inom olika former av naturveten-
skap. Ett svenskt exempel av något yngre datum är Sundberg 2006 (Making
Meteorology).

En språklig och diskursanalytisk studie som är inriktad på kunskapsbyg-
gande är Blåsjös avhandling i nordiska språk från 2004. Blåsjö fokuserar på
vilka språkliga (medierande) redskap som används inom två akademiska disci-
pliner, nämligen historia och nationalekonomi. Bl.a. visar hon att olika typer av
resonemang förekommer inom de två ämnena: ett kritiskt-dialogiskt inom his-
toria och ett matematiskt-logiskt inom nationalekonomi.

Språkliga aspekter är i högsta grad väsentliga vid studier av kunskapsbyg-
gande. Vetenskaplig kunskap byggs ju i hög grad med hjälp av bl.a. teorier, be-
grepp och resonemang, dvs. språkliga redskap av olika slag. Diskursanalytiskt in-
riktade textforskare har därför mycket att bidra med i detta sammanhang, och en
viktig uppgift för den språkligt inriktade forskningen kring kunskapsbyggande är
t.ex. att ta reda på vilka de centrala språkliga redskapen är inom olika discipliner.

Det råder knappast någon tvekan om att det krävs ingående kännedom om
kontexten och verksamheten för att det ska vara möjligt att med god validitet
säga något om hur kunskapsbyggandet går till inom en viss disciplin, i synner-
het om forskaren själv inte är förtrogen med den. Möjligen kan vissa språkligt
inriktade specialstudier göras utan ingående kännedom om den aktuella disci-
plinen och forskningsverksamheten. Ett sådant exempel skulle kunna vara hur
ny kunskap hävdas (dvs. vilken typ av språkliga utsagor som används): dels
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rent allmänt, dels i förhållande till tidigare forskning. Men utan ingående äm-
nes- och kontextkunskaper är risken antagligen stor att forskaren ändå hamnar
snett (missförstår, feltolkar osv.). Studier av kontexten är sålunda av stort värde
i detta sammanhang, för att inte säga helt nödvändiga, liksom ingående kunska-
per om det aktuella ämnet (se Brante 2003 som pekar på vilka faktorer som det
är väsentligt att beakta då »kärnan» i ett ämne ska beskrivas).

1.4 Sammanfattning
Med utgångspunkt i genomgången ovan kan nu följande konstateras:

1. Texter blir lätt utgångspunkten för studier av textburna verksamheter.
Denna tendens kan förklaras av att texter ofta står i fokus för undervisningen i
akademiskt och professionellt skrivande. Tendenser finns dock att vidga pers-
pektivet, så att kontexten får en viktigare roll både i analysen och i den didak-
tiska tillämpningen.

2. Genre framträder som det starkast etablerade begreppet för att beskriva
text i kontext: det visar sig att man kommer rätt långt med en förhållandevis en-
kel och rudimentär analys av den kontext som verksamheten försiggår i, dvs.
genom att ta fasta på de två genrekonstituerande komponenterna kommunika-
tivt mål och diskursgemenskap.

3. I textburna verksamheter finns ofta tydliga samband mellan kommunika-
tiva mål, diskursgemenskap och förekomsten av vissa språkdrag, dvs. det går
lätt att koppla ihop språkdragen i texterna med kontexten och att sålunda funk-
tionellt motivera eller förklara förekomsten av vissa språk- och textdrag genom
att relatera dessa till texternas kommunikativa syfte och den diskursgemenskap
som de ingår i.

4. Flera exempel talar för att det behövs djupare kontextkunskap även i stu-
dier av texter i textburna verksamheter. Samtidigt som alla vetenskapliga texter
antagligen uppvisar epistemiska, retoriska, sociala osv. drag, tar sig dessa olika
uttryck i olika discipliner och kulturer. Dessutom verkar vissa genrer (t.ex.
konferensabstractet) ha en mer komplicerad relation till sin kontext och fram-
står som tämligen obegripliga om de studeras som isolerade fenomen. Att
genre som analytiskt redskap ofta räcker ganska långt kan alltså visa sig gälla
endast för vissa typer av akademiskt skrivande. Mycket talar sålunda för att det
behövs ett analytiskt ramverk som fångar mer än endast kommunikativa mål
och diskursgemenskap, och som ger en fylligare kontextbeskrivning där såväl
text som verksamhet inkluderas.
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2. Texter i praktiska verksamheter
Det är på många sätt naturligt att den tillämpade språkvetenskapen främst in-
tresserat sig för texter i verksamheter där texter traditionellt spelar centrala rol-
ler. Ett breddat perspektiv på »literacy» (se vidare nedan) och ett ökat intresse
för bl.a. dokumentation på arbetsplatser har dock gjort att vi fått allt fler studier
av textanvändning i mer praktiska verksamheter. Eftersom denna forskning
inte är lika omfattande och sammanhållen som forskningen om akademikers
och andra professionella skribenters textanvändning disponeras inte detta av-
snitt efter huvudsakliga forskningsinriktningar utan snarare efter olika pers-
pektiv på kommunikativa verksamheter som på skilda sätt kan inrama ett in-
tresse för hur texter används och skapar mening. Först tas kommunikations-
etnografi upp, både sådan där kommunikation behandlas med ett helhetsgrepp
som innefattar både tal och skrift, och sådan där skrift särskilt fokuseras. Där-
efter behandlas teorin om praktikgemenskaper (»communities of practice»)
och de centrala begreppen deltagande och reifikation. Sedan tar vi upp aktivi-
tetsteori och aktivitetsanalys som möjlig ram för att förstå texters roll i en verk-
samhetskontext. De olika perspektiven illustreras med exempel. Avslutnings-
vis diskuteras hur språklig textanalys kan förankras i analyser av textens roll i
en praktiskt inriktad verksamhet. 

2.1 Kommunikations- och skriftetnografi
Kommunikationsetnografin kan sägas förankra språkvetenskapen i den sociala
kontexten genom att föra in begrepp som gemenskap (t.ex. Gumperz 1962),
händelse (t.ex. Heath 1983) och praktik (t.ex. Barton 2007). Intresset ligger
främst hos gruppen och den sociala miljön. I tidiga kommunikationsetnogra-
fiska studier var skrivna texter inte särskilt fokuserade, men allteftersom fors-
kare började intressera sig för miljöer där läsande och skrivande förekom fram-
trädde en insikt om att skrivna texter ofta hade en särskild kulturell status, lik-
som att läsande och skrivande på ett speciellt sätt kunde förknippas med sociala
roller och identiteter. En studie där läsande och skrivande studeras i ett kom-
munikationsetnografiskt sammanhang är Heath 1983, dock utan att text som
begrepp och fenomen särskilt lyfts upp.

New Literacy Studies (Barton 2007, Gee 1996, Street 1984, 1993), har sin
teoretiska och metodiska grund i kommunikationsetnografin och tar utifrån
denna sig an det problematiska begreppet »literacy». Som ett led i agendan
att omdefiniera ’skriftkompetens’ på ett mindre absolut och mer socialt och
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kulturellt förankrat sätt har man utvecklat en tradition av att studera skrift-
användning (»literacies») i vardagliga sammanhang. I studien Local Litera-
cies (Barton & Hamilton 1998) utforskas skriftanvändningen i ett bostads-
område i Lancaster, bland annat med avseende på funktioner som deltagarnas
attityder till skrift. Ett liknande perspektiv användes i det svenska projektet
Skriftbruk i arbetslivet, där skriftanvändning i några vanliga, praktiska yrken
undersöks (Karlsson 2006), men där de texter som används ges något större
utrymme.

Centrala begrepp inom New Literacy Studies är skriftpraktiker och skrift-
händelser (»literacy practices» respektive »literacy events»). Särskilt skrift-
händelser har i de nämnda studierna fått fungera som fokuspunkt vid observa-
tioner och intervjuer. Begreppet får här beteckna en avgränsad enhet, en situa-
tion, som studeras i detalj med avseende på deltagare, roller, hjälpmedel etc.
och utifrån dessa iakttagelser abstraheras skriftpraktiker fram. Hamiltons reso-
nemang om att skrifthänder kan dokumenteras, analyseras och diskuteras med
utgångspunkt i fotografier illustrerar relativt väl synen på skrifthändelser: de är
situerade, konkreta och iakttagbara (Hamilton 2000). Skrifthändelser förstås
som instantieringar av skriftpraktiker, genom att de åskådliggör sociala roller,
mål och ramar, men vilka texter som används och den mening dessa bidrar med
är inte något huvudintresse.

En kommunikationsetnografisk studie kan dock i stället utgå från just texter
och sätta in dem i ett sammanhang genom att med utgångspunkt i observationer
och intervjuer rekonstruera kommunikationskedjor. I en sådan kedja ingår
andra texter men även muntlig kommunikation. Fokus förskjuts då från grup-
per och händelser till de språkliga kommunikationsformerna. Ett exempel på en
kommunikationskedja, från äldreomsorgen, visas i figur 1.

Före själva vårdsituationen planeras vården genom möten och genom att pla-
ner av olika slags skrivs. Vården dokumenteras därefter till viss del i skrift men
följs också upp muntligt i formella och informella möten. Vissa aspekter av
omvårdnaden får ingen kommunikativ uppföljning – exempelvis sådant som
har med de anställdas upplevelser (kränkande behandling etc.) att göra. 

Denna typ av kartläggning sätter fingret på åtminstone två aspekter av texter
som semiotiska fenomen. För det första kan man reflektera över en verksam-
hets användning av muntliga respektive skriftliga kommunikationsformer: Vad
görs i form av skrivna texter och varför? För det andra blir det tydligt att
skrivna texter i hög grad fungerar som bryggor mellan kommunikationssitua-
tioner och kontexter. Barton & Hamilton (2005) skriver om denna egenskap
hos texter och förklarar det mycket enkelt med deras materialitet och flyttbar-
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Figur 1. Text- och kommunikationskedja i äldreomsorgen (efter Karlsson & Nikolaidou
u.u.).
het: tack vare att texter är ting kan de bäras med mellan kontexter och åter-
aktualisera andra kontexters betydelser i nya sammanhang. 

2.2 Deltagande genom texter och texter som reifikationer
Ett delvis annat perspektiv finner vi hos Wenger (1998) som byggt en teoretisk
modell kring vad han kallar en praktikgemenskap, en »community of practice».
En sådan kännetecknas av att man gör saker tillsammans men också av att man
delar värderingar och normer. En arbetsplats är en typisk praktikgemenskap.
Wengers modell är främst avsedd att användas för att beskriva och förstå indi-
viders och gruppers utveckling, från perifert till centralt deltagande, men där
finns begrepp som kan fungera som ett sätt att lokalisera texter och förstå deras
roll. Ett sådant begrepp är reifikation (»reification») som syftar på sådant som
återkommer i mer eller mindre stelnad form: procedurer, rutiner, symboler, for-
muleringar etc. Hos Wenger ses deltagande och reifikation som en dynamisk
dualitet, där vi hela tiden rör oss från det ena till det andra, från det dynamiska
och föränderliga som ständigt utvecklas, till det fasta och säkra som består, och
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tillbaka. Man kan också säga att man deltar just genom att använda sig av
reifikationerna.

Ett annat begrepp, som kan beskriva texter och texters roll, är gränsobjekt
(»boundary objects»). I själva verket är det reifikationerna som ofta fungerar
som gränsobjekt, men termen tar fasta på en särskild egenskap och funktion hos
dem: det att de utgör ett gränssnitt mellan olika sociala praktiker. Ett gräns-
objekt hör så att säga till två kontexter samtidigt och hjälper användaren att
flytta sig från den ena kontexten till den andra.4 

Rönn (2009) studerar i sin undersökning av en skådespelarutbildning språk-
liga reifikationer i form av idiomatiska formuleringar, exempelvis »det är inte
förrän man gör det man förstår» (Rönn 2009 s. 24). Formuleringar som dessa
återkommer och citeras av elever i olika årskurser och blir på så sätt förtingli-
ganden av mening som underlättar deltagandet. Man skulle kunna kalla dem
texter, eller delar av texter. Rönn använder oftare begreppet gränsobjekt för att
beskriva hela texter (webbtexter, anvisningar för inträdesprov etc.) som fun-
gerar som gränssnitt mellan olika praktiker, inte minst mellan skolan och värl-
den utanför skolan.

2.3 Texter i aktivitetssystem
Aktivitetsteori (Activity Theory, t.ex. Engeström 1999) har redan nämnts i av-
snittet om texter i textburna verksamheter. Även en del forskare inom New
Literacy-traditionen använder sig av aktivitetsanalys som modell och metod
för att förstå de verksamheter de studerar och texternas roll i dessa. Den
centrala enheten är här aktivitetssystemet, som brukar åskådliggöras i form av
en triangel med sex olika komponenter som alla står i en relation till samtliga
andra komponenter i systemet. (Se figur 2.) Texter passar ofta in i systemet som
redskap men skulle också kunna vara mål (exempelvis i en redaktionell pro-
cess). Genom modellen kan man få hjälp att se hur texten påverkar och påver-
kas av resten av systemet, liksom att lokalisera eventuella konflikter i relation
till texten.

Nikolaidou (2009, jfr även Nikolaidou 2011) beskriver och jämför med hjälp
av aktivitetsanalys hur portfolios för yrkeskompetensbedömning fungerar i ut-
bildning och arbete för massageterapeuter och fabriksarbetare. Nikolaidou kan
med hjälp av aktivitetsanalysen visa att portfolios snarast är en del av en insti-
tutionell kontrollaktivitet och passar sämre in i de professionella aktiviteter del-
4 Liknande begrepp finns inom Aktör-nätverksteorin (Latour 2005, jfr Karlsson 2010).
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Figur 2. Ett aktivitetssystem.
tagarna utför. Inom svensk textforskning har exempelvis Hållsten (2008) gjort
analyser inspirerade av aktivitetsteori. Hennes syfte är att förklara skillnader
mellan teknologstudenters skrivande och textuppfattning och motsvarande hos
yrkesverksamma ingenjörer. Aktivitetsanalys har också använts i projektet
Omsorg som språkarbete (Nikolaidou & Karlsson u.u.). Modellen har där kun-
nat illustrera vad som händer när det uppstår problem i förhållande till en sär-
skild genre: i det här fallet avvikelserapporten. En konflikt uppstod mellan må-
let, att se till att verksamheten erbjuder god omvårdnad, och å ena sidan delta-
garna (som inte vill göra detta, eftersom det innebär att de anmäler en kollega),
och å andra sidan reglerna (dvs. att det finns en mycket begränsad tid för skri-
vande samtidigt som språket måste vara korrekt och adekvat). Konflikterna
ledde till en expansion av systemet, dvs. det uppstod ett nytt aktivitetssystem
där de flesta av konflikterna är lösta. I det nya systemet ersattes avvikelserap-
porten av ett nytt redskap, genren händelserapport.

2.4 Textanalys i praktiska verksamheter
Textanalysens roll i denna typ av studier är mindre självklar än i forskningen
om texter i textburna verksamheter, där texterna ofta är utgångspunkten. Var-
ken kommunikationsetnografi, skriftbruksetnografi, praktikgemenskapsteori
eller aktivitetsanalys i sig ger några självklara svar på frågan om hur en text-
analys som blottlägger språkets roll i verksamheten ska se ut. Snarare kan de
på olika sätt hjälpa till att formulera frågor för analysen. Kommunikations- och
skriftetnografi beskriver de händelser som omger texterna och de praktiker de
är delar av. Fokus ligger dock mer på deltagarnas roller och positioner än på
den mening som faktiskt skapas. Möjligen kan det maktperspektiv som är när-
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varande inom merparten av forskningen inom New Literacy Studies, och som
kopplas till dominerande skriftkulturer, omsättas i en språklig diskursanalys av
maktens texter. Kommunikationskedjor av det slag som exemplifieras i figur 1
kan ligga till grund för intertextuellt inriktade analyser av hur mening förändras
och rekontextualiseras i tal och skrift samt i olika genrer.

Rönns (2009) analyser av deltagande och reifiering i en praktikgemenskap
är mestadels samtalsanalyser, där hon kan visa hur förhandlingen kring de nya
medlemmarnas deltagande går till. Text på skolans webbplats analyseras med
fokus på etableringen av de idiomatiska formuleringarna. Analyserna av hur
dessa återkommer i olika samtal kan ses som ett slags intertextuell diskursana-
lys, där formuleringarna spåras, härleds och relateras till sina olika samman-
hang. 

Aktivitetsanalys kan bidra till att identifiera konflikter, som i sin tur kan stu-
deras i texterna. Texters egenskap av redskap i förhållande till ett visst (eller
mångfaldiga) mål eller till vissa (motstridiga) regler kan också vara en ingång
till analys. Likaså kan man i textanalys utgå från deltagarna, deras identiteter
och relationer till varandra, liksom från praktikgemenskapens sammansättning.
Nikolaidou (2009) väljer att identifiera diskursivt realiserade identiteter i de
texter hon studerar. På så sätt kan hon visa hur deltagarna gör motstånd mot
institutionella krav genom att framhäva sina professionella identiteter. I projek-
tet Omsorg som språkarbete har texter analyserats på motsvarande sätt men
också i termer av genrestruktur. Textanalysen har därmed fokuserat bland-
ningen och/eller dominansen av olika diskurser i omsorgsarbetet, liksom hur
texter styr verksamheten mot ett visst mål. Genreanalysen kompliceras dock av
att flera texter är mångfunktionella. Exempelvis ska genomförandeplanen både
vara ett avtal mellan den enskilde och institutionen och en arbetsinstruktion för
de anställda. Genreinriktad textanalys kan, som hos Karlsson & Nikolaidou
(u.u.), visa vilket mål som dominerar och förklara varför texten som målstyrd,
sekventiell handling fungerar mindre bra i vissa sammanhang. Diskursanalys
kompletterar genom att relatera de språkliga valen till övergripande synsätt och
ideologier. (Se vidare Nord 2011 för en diskussion om diskurs i förhållande till
genre.)5

Såväl genreanalyser som diskursanalyser av texter i praktiska verksamheter
visar på ett påtagligt sätt att texterna aldrig ger hela bilden av verksamheten.
Exempelvis ger flera av den sociala dokumentationens genrer en förhållande-
5 Ett tredje begrepp som tas upp av Nord (2011) är register, som snarare relaterar språkliga val till
en verksamhets situationskontext.
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vis abstrakt och standardiserad bild av såväl den enskilde som av omvårdna-
den. Detta kan förklaras av ramarna kring det institutionella skrivandet, som
kan sammanfattas med att det finns otaliga möjligheter att skriva fel, uttrycka
sig kränkande, skriva för mycket eller skriva om sådant som inte är relevant.
Texterna speglar därmed en begränsad textkultur snarare än kärnan i en verk-
samhet, vars dagliga kommunikation fortfarande till stor del är muntlig. Det
faktum att det skrivs mycket i en verksamhet är alltså inte samma sak som att
det är verksamhetens viktigaste betydelser som realiseras i skrivna texter. Det
innebär också att man inte självklart och enkelt kan härleda kontexten genom
textanalys.6

2.5 Sammanfattning
Med utgångspunkt i de perspektiv och exempel som refererats ovan kan formu-
leras några sammanfattande punkter:

1. Texter i praktiska verksamheter är inte alltid synliggjorda och kan därför
vara svåra att identifiera. Texter är också sällan utgångspunkten i de studier
som refererats. Snarare startar man i gemenskaper, händelser, praktiker eller
aktiviteter. Texter är inte heller alltid i fokus för intresset.

2. Medan genre beskriver både texten och (valda delar av) kontexten an-
vänds i studier av praktiska verksamheter ofta olika begrepp för text och kon-
text. Texter kan vara artefakter, redskap, reifikationer och gränsobjekt i kom-
plexa system som inte självklart sätter texten i centrum. Sådana analyser visar
ofta att det finns konflikter mellan gemenskap, redskap och mål, eller att ge-
menskapen är heterogen.

3. Eftersom enskilda texter i praktiska verksamheter ofta ger en ofullständig
bild av verksamheten är det inte självklart hur språkliga drag ska kopplas till
kontextanalysen. Möjliga utgångspunkter är att ta fasta på funktionsuppdelning
(mellan olika genrer, mellan tal och skrift etc.) eller på konflikter och hybridi-
tet. I det exempel som återkommit i avsnittet, äldreomsorgen, förefaller munt-
liga kommunikationssituationer specialiseras för känsliga uppgifter och kol-
lektivt beslutsfattande, medan skrivna texter används för att uppfylla verksam-
hetens mål om standardisering och kvalitetssäkring. Eftersom flertalet skrivna
genrer är mångfunktionella trängs dock många, delvis motsägelsefulla , diskur-
ser i dem.
6 Att kontext kan rekonstrueras genom textanalys är exempelvis en grundläggande hållning inom
systemisk-funktionell lingvistik (t.ex. Martin 1993).
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4. Medan textanalysen här rymmer utmaningar framstår kontextanalysen
ofta som mer självklar och intressant i egen rätt. För språkvetenskaplig text-
forskning är det dock alltid relevant att särskilt lyfta fram det språkliga, ofta i
högre grad än vad som görs inom de traditioner som diskuterats här. Genom att
växla mellan ett kontextperspektiv och ett textperspektiv kan man belysa språ-
kets roll och ändå uppnå det som Barton (2007) kallar ekologisk validitet, dvs.
validitet ur verksamhetens synvinkel.

3. Slutsatser: ett samlat analytiskt perspektiv
Om man för ihop vad som framkommit i de två översikterna förefaller texter näs-
tan per definition få rollen som redskap i verksamheter, åtminstone sett genom
aktivitetsteorins lins. Det hindrar dock inte att texter också kan utgöra en verk-
samhets mål, men då oftast tillsammans med ett annat, mer övergripande mål (att
publicera en text för att nå ut med nya rön). Texter som redskap kan operera på
olika sätt: de kan användas för att utföra strategiska handlingar och för att reali-
sera och strukturera kunskap och förståelse. Texten blir också en egen struktur
där den valda informationen ordnas enligt textens villkor. Detta låter onekligen
mycket likt den sociosemiotiska förståelsen av hur text realiserar sin sociokul-
turella kontext. (Se även not 5.) Skillnaden är att vi, bl.a. med utgångspunkt i stu-
dier av texter i praktiska verksamheter, vet att en text alltid realiserar vissa sociala
positioner och handlingar, vissa förståelser av världen och vissa uppfattningar av
vad som är relevanta topiker och vad som ska sägas om dem. I mer homogena
verksamheter, eller i verksamheter där en aktör har full kontroll över redskapet,
betyder detta inte så mycket för analysen men i mer heterogena verksamheter,
med ojämlik fördelning av makt över texter spelar det stor roll. Exempelvis ger
den sociala journalen på äldreboendet inte den anställda undersköterskans bild av
det dagliga arbetet. Men inte heller konferensabstractet är någon enkel spegling
av forskarens nyvunna kunskap. I det senare fallet rymmer aktivitetssystemet
konflikter av andra slag, som den att ett abstract har multipla mål (att vara både
en informativ sammanfattning, en strategisk handling och ett underlag för be-
dömning och utsortering). Skillnaden mellan mer respektive mindre textburna
verksamheter är alltså inte densamma som den mellan mer homogena och mer
heterogena textkulturer. Även textburna verksamheter kan rymma komplicerade
relationer mellan text och kontext.
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En fråga som inställer sig är om det behövs olika analysmodeller för att
fånga texters olika positioner och funktioner. Behövs det mer kontextanalys om
texten är mer perifer? Behövs det någon kontextanalys alls om texten är central
och dominerande i verksamheten? Med stöd av de resonemang vi fört vill vi
föreslå att man intar samma grundhållning, vilket innebär att det aldrig är själv-
klart att texten i sig realiserar hela kontexten, eller allt relevant i kontexten.
Dessutom är det inte självklart att texten för alla deltagare, i hela praktikgemen-
skapen, bär verksamheten. I alla praktikgemenskaper kan det finnas deltagare
med andra mål än de dominerande. Vi menar att det därför är viktigt att man
använder ett perspektiv för kontextanalysen som inte är textanalytiskt, dvs.
som inte använder texterna som enda data och tar texternas roll för given. Detta
för att undvika vad man kunde kalla »textbias» i analysen.

Gunther Kress (2011) skriver om etnografins roll i semiotik och språk-
vetenskap. Han poängterar att den viktigaste funktionen inte är triangulering
(dvs. att ge olika perspektiv på samma data, det Kress kallar »same find-
ings»), utan snarare att utgöra ett komplement. Etnografins roll blir därmed
att bidra med nödvändiga data (andra »findings») som inte finns i texterna, i
samtalen etc. Kress argumenterar för detta utifrån ståndpunkten att världen
förändras och blir alltmer komplex. I linje med detta blir även kommunika-
tionen mer komplex. Forskaren kan inte förvänta sig att deltagarna i en verk-
samhet också talar och skriver om just exakt det som de håller på med för till-
fället. Kontexter överbryggas, intertextualitet blir allt viktigare och kommu-
nikativa praktiker inordnas i eller lagras över varandra. Han exemplifierar
med kirurger som pratar om »annat» medan de opererar och som sköter det
operationsrelaterade via minimala yttranden, gester, blickar, kroppsposition
etc. Att analysera detta, och uppnå validitet i analysen, kräver en djupare för-
ståelse av verksamheten. Enbart analyser av det språkliga leder helt enkelt
fel, även om huvudintresset är språkets roll och funktion. Flera språkvetare
har på senare tid använt etnografiska angreppssätt i fältarbeten som syftar till
att kontextualisera språkbruk och textbruk (t.ex. Blåsjö 2004, Karlsson 2006,
Westman 2009, Bellander 2010). Även om denna typ av etnografi ofta är be-
gränsad, både vad gäller tidsomfattning och djup, kan den erbjuda ett alter-
nativt perspektiv på texter och texters roller, just för att observationen utgår
från verksamhetens enheter: exempelvis arbetsdagen, passet, eller projektet.
Det handlar dock inte om att flytta fokus från språket till verksamheten som
sådan, och inte om att som språkvetare lämna sitt perspektiv och närma sig
samhällsvetenskapen. Snarare handlar det om att rama in språket som studie-
objekt på ett nytt sätt.
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Vårt syfte med denna text är att presentera en förståelse av text i verksamhet
som kan användas både för vad vi här kallat textburna och praktiska verksam-
heter och som rentav kan utmana denna uppdelning och peka på andra aspekter.
Den typ av modell som så ofta används inom språkvetenskaplig textforskning,
där texten visualiseras som en ruta i mitten med två lager av kontext runtom (jfr
Fairclough 1995 s. 59), är då inte tillfredställande. Förutom att den tar textens
roll för given gör den det också svårt att identifiera konflikter och motsätt-
ningar i förhållande till texten. Trots att modellen ofta används inom kritisk dis-
kursanalys är den alltså otillräcklig för analys av maktrelationer inom ramen
för den diskursiva kontexten. Sannolikt hänger detta ihop med att modellen
normalt använts i sammanhang där texter självklart används för att utöva makt,
och att skribenterna därmed äger och kontrollerar sitt redskap. Så ser det dock
inte alltid ut. Man kunde tänka sig att denna ganska enkla kontextmodell ändå
kunde fungera för textburna verksamheter, men även där kan det finnas kon-
flikter och heterogenitet i förhållande till texterna som redskap (eller mål).
Olika deltagare kan ha olika stort inflytande över texten och en del deltagare
kan rentav uppfatta den som ett icke-redskap. Modellen fungerar för att analy-
sera massmedietexter, men mindre bra för att exempelvis analysera studenttex-
ter inom ramen för en akademisk textkultur.

Aktivitetssystemet som analysmodell tar sig an alla de problem som nämnts
ovan, men hanterar redskapskomponenten, där texter ofta hamnar, som något
alltför enkelt. En text är en annan typ av redskap än en räknesticka eller en stav-
hoppningsstav. Aktivitetsanalysen i sig tar helt enkelt inte hänsyn till texters
speciella meningsskapande potential. (Jfr Barton & Hamilton 2005.) Vi behö-
ver ett perspektiv som tar hänsyn till den mening texten medierar. 

Med utgångspunkt i översikterna i avsnitten 1 och 2 och de slutsatser som
dragits av dessa föreslår vi följande riktlinjer för en integrerad verksamhets-
och textanalys:

• Utgångspunkten för studier av text i verksamhet kan vara såväl texterna
som verksamheten. Viktigt i båda fallen är att forskaren växlar mellan ett
text- och ett verksamhetsfokus och därigenom låter förståelsen av såväl
text som verksamhet förändras under forskningsprocessens gång.

• Observationer och intervjuer kan användas som kompletterande data
som ger kunskap utöver den som texterna kan ge (jfr Kress 2011).

• Analysen av verksamheten bör lokalisera texterna på ett sätt som gör att
det går att skilja mellan texters olika status, funktioner och relationer: ex-
empelvis om de är redskap, mål eller har andra roller. Analysen av tex-
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terna kan då å sin sida visa hur språket bygger (delar av) verksamheten,
rimligen genom att utgå från hur betydelser realiseras.

• Handlingsorienterade begrepp som genre och betydelsebaserade be-
grepp som diskurs kan fungera som länkar mellan texter och deras verk-
samhetskontext. Genre lägger fokus på texterna som sådana, medan dis-
kurs mer övergripande kan användas för att analysera språkets roll i verk-
samheten, bl.a. i texter.

• En text- och verksamhetsanalys med fokus på genre kan identifiera cen-
trala genrer i verksamheten liksom dessa texters huvudsakliga mål. Den
bör också kunna koppla centrala genrer till nyckelaktörer och gemenska-
per i verksamheten.

• En text- och verksamhetsanalys med fokus på diskurs kan åskådliggöra
de synsätt och perspektiv som präglar verksamheten. Analysen bör
kunna identifiera eventuella motsättningar som kan kopplas till sätt att se
på och förstå verksamhetens syfte och grundläggande värderingar. Den
kan också åskådliggöra maktförhållanden och mönster i termer av domi-
nans och styrning.

Rent konkret kan analysen delas upp i tre nivåer, mellan vilka man med för-
del växlar. 1) Verksamhetens nivå: Frågor som hör hemma här är, utöver de
som aktivitetsanalysen formulerar, vilka texter verksamheten rymmer, vilka
som är de centrala genrerna, hur kommunikationskedjorna ser ut etc. Är ut-
gångspunkten en viss text ska denna placeras in i verksamheten. 2) Texten
som redskap: Vad används texten till? Av vem? Vad uppnås? 3) Textens nivå:
Här studeras hur handlingar och förståelser av världen realiseras språkligt
och multimodalt. På samtliga nivåer bör forskaren vara öppen för att finna
konflikter och motsägelser, dvs. att revidera sin första bild av texten och dess
sammanhang.

Avslutningsvis en kommentar som mer allmänt gäller texters roll i vårt
samhälle. Vi har här valt att kontrastera så kallade textburna verksamheter
mot mer praktiska verksamheter. Främst har detta varit ett heuristiskt val,
men dikotomin kan nog samtidigt sägas spegla en allmän uppfattning av hur
det ser ut. I verkligheten är en absolut gräns förstås svårare att dra, och det är
heller inte vår mening att man ska göra det. Det faktum att allt mer görs via
skrift och skrivna texter upprepas ideligen inom skriftbruksforskningen. Till
detta bidrar den tekniska utvecklingen men också ett samhällsklimat med allt
större vikt på dokumentation och kvalitetssäkring. På några års sikt är det
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kanske ännu svårare att skilja mellan textburna och praktiska verksamheter.
Åtminstone kan vi anta att en sådan åtskillnad måste preciseras och proble-
matiseras, exempelvis genom att man i högre grad diskuterar texters funktion
som medierare av kunskap, diskurser, makt etc. Vi menar att det analytiska
perspektiv vi här föreslår kan ersätta grova dikotomier och uppdelningar som
de vi själva tillfälligtvis gjort. 
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