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1. Inledning 
I dagens samhälle blir kommunikationen allt viktigare för företag. Rätt sorts kommunikation kan 
effektivisera en organisation, spara pengar och stärka ett varumärke. Fordonstillverkaren Scania är 
inget undantag. Scania utveckla och producerar fordon och motorer som säljs till hela världen. 
Huvudkontoret ligger i Södertälje med ungefär 10 500 anställda. En viktig del i Scanias service 
gentemot sina kunder är att tillhandahålla olika skriftliga hjälpmedel där förare och verkstadspersonal 
kan läsa beskrivning och instruktioner till produkten. 
 
Texterna vandrar genom många personer innan de publiceras. De flesta texter översätts sedan till upp 
till 29 olika språk. Det är viktigt att texterna är så enhetliga och tydliga som möjligt, både för att 
Scania vill ha en röst gentemot kunden och för att tids- och kostnadseffektivisera översättningen. 
Därför har Scania en språkvårdsavdelning som har arbetat fram gemensam terminologi och 
språkstandarder. Målet med språkarbetet är ett språkbruk som är så enhetligt och tydligt som möjligt, 
men hur stor möjlighet finns det att påverka språket i en stor och komplex organisation? 
 
Enligt Etienne Wengers teorier om praktikgemenskaper och Yrjö Engeströms aktivitetsteori finns 
nyckeln till lärande, normering och en effektiv organisation i verksamheten och praktikgemenskapen. 
Denna uppsats undersöker verksamheterna och praktikgemenskaperna med hjälp av 
kommunikationsetnografiska metoder. Vilka faktorer i form av normering och samarbete påverkar 
skrivandet? Är det möjligt att styra skrivandet med hjälp av de teorier som uppsatsen bygger på? 
Vidare diskuteras teoriernas användbarhet och tillämplighet för språkkonsulters arbete.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av analysmetoder från aktivitetsteorin och teorin om 
praktikgemenskaper undersöka vad som påverkar teknikinformatörerna på Scania i deras skrivande. 
Vidare syftar uppsatsen till att undersöka teoriernas relevans och möjlighet som arbetsredskap för 
språkkonsulter. Detta konkretiseras i fyra frågeställningar: 
 

• Vad påverkar teknikinformatörernas skrivande? 
• Hur kan man bestämma vad som ska påverka dem? 
• Hur kan man tillämpa aktivitetsteorin och teorin om praktikgemenskaper i stora organisationer 

med komplicerad struktur? 
• Hur kan språkkonsulter använda sig utav aktivitetsteorin och teorin om praktikgemenskaper i 

sin verksamhet? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Först redovisas den teoretiska ramen varifrån arbetet utgår i kapitel 2. I kapitel 3 presenteras de teorier 
som materialet har tolkats med, i detta fall hur lärande och gemensamt skrivande sker med ett 
sociokulturellt synsätt. Kapitel 4 innehåller redogörelse för metod, materialinsamling och 
analysmodell. I kapitel 5 redovisas resultatet; vad som påverkar teknikinformatörernas skrivande. 
Diskussion av huruvida det går att välja vad som ska påverka teknikinformatörerna, teorins 
tillämplighet och användbarhet för språkkonsultarbetet samt metoddiskussion återfinns i kapitel 6. 
Avslutningsvis innehåller kapitel 7 slutord och förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk ram 
Uppsatsen kombinerar Yrjö Engeströms (2010) aktivitetsteori med Wengers (1998) teori om 
praktikgemenskaper. Dessa är ursprungligen teorier inom organisationslära, men har använts 
kombinerat för att analysera språk av bland annat Nord (2011), Rönn (2009) och Hållsten (2008). 

2.1 Praktikgemenskap 
En praktikgemenskap är en social gruppering som deltar i gemensamma verksamheter. 
Praktikgemenskapen bygger på tre delar: ömsesidigt engagemang, mutual engagement, ett gemensamt 
förehavande, joint enterprise, och en gemensam repertoar, shared repertoire (översättningar från Rönn 
2009:42). Ju starkare någon av dessa faktorer är desto starkare blir praktikgemenskapen. Är någon del 
stark kan det också göra att andra delar blir starkare (Hållsten 2008:32, Wenger 1998).  
 

 
Figur 1. Beskrivning av praktikgemenskaper enligt Wenger (1998:73) 
 
Det ömsesidiga engagemanget behöver inte vara särskilt engagerat, utan bygger på att alla är 
inblandade i samma uppgift med allt vad det innebär med att göra saker tillsammans, bygga relationer 
och så vidare. Den delade repertoaren innehåller exempelvis det gemensamma språkbruket, normerna 
och omvärldssynen. Där finns också rutinerna, verktygen och sättet att göra saker i just den här 
gemenskapen (Wenger 1998, 2000:229). 
 
En praktikgemenskap uppstår informellt genom en känsla av samhörighet och är den byggkloss i 
organisationen där lärandet sker (Filstad 2012:90). Dess grundläggande uppgift är att förhandla om 
betydelse och kunskap (Hållsten 2008:33). Det är i praktikgemenskapen den nyanställda genom 
interaktion lär sig vilka uppgifter som ingår i arbetet, hur de ska göras och vad som behövs för att göra 
dem (Filstad 2012:90, 95, Wenger 2000:229). Lärande i praktikgemenskaper sker alltså genom att 
praktikgemenskapens kunskaper införlivas med individens befintliga kunskap (Hållsten 2008:33). 
 
En viktig del i den nyanställdas väg in i praktikgemenskapen är att ta till sig praktikgemenskapens 
reifikationer. Reifikationer är handlingar eller redskap som används för att ge form åt en viss situation. 
Det kan vara procedurer, rutiner, formuleringar eller liknande som alltid återkommer i liknande 
situationer. Exempel är hälsningsfraser när man träffar någon eller att utse ordförande på ett möte. 
Dessa reifikationer, som kan se olika ut mellan olika praktikgemenskaper, väver samman deltagare 
och visar på relationerna mellan deltagarna (Hållsten 2008:33, Rönn 2009:41). 
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Alla deltagare är inte fullvärdiga deltagare i varje praktikgemenskap. Frivilligt eller ofrivilligt kan man 
hamna som en perifer deltagare. En perifer deltagare är en som är en del av praktikgemenskapen, men 
ändå inte ”en av dem”. Som forskare i en kommunikationsetnografisk studie kan man släppas in i en 
praktikgemenskap genom observation och kanske även deltagande, men man kommer ändå alltid vara 
lite utanför, för man deltar inte i alla gemensamma förehavanden. Forskaren blir då en perifer 
deltagare (Wenger 1998:117).  Även om man har varit med i en praktikgemenskap under många år kan 
det vara så att man förblir en perifer deltagare med begränsad möjlighet att påverka. Wenger nämner 
till exempel att kvinnor i arbetslivet inte alltid har lika stor möjlighet att påverka beslut som män, trots 
att de tillhör samma praktikgemenskap (Wenger 2010:141). 
 
Även om praktikgemenskaper uppstår av sig själva på grund av samhörighet behöver det inte betyda 
att gemenskapen blir stark. En stark praktikgemenskap fungerar bättre och kan prestera mer effektivt, 
och därför kan man på ett företag vilja förstärka praktikgemenskapen (Wenger 2000). Både Wenger 
och Filstad påpekar vikten av att ha träffpunkter för deltagarna där de kan bygga relationer och 
koordinera perspektiv och handlingar (Filstad 2012:90, Wenger 2000). Wenger menar att 
sammankomster med lämpligt intervall och innehåll kan stärka praktikgemenskapen (2000:230), 
medan Filstad lyfter fram vikten av ”en lämplig dos fasta rutiner och strukturer” (Filstad 2012:90). 
 
Wenger (2000) anser också att en praktikgemenskap behöver fylla på sina kunskapsluckor 
kontinuerligt för att utvecklas. En bra metod är utbyte mellan liknande praktikgemenskaper. Man kan 
antingen ha det Wenger kallar för gränsmöten; besök i den andra gemenskapens verksamhet eller 
gemensamma diskussioner. Man kan också ha en gränsöverskridare, en person som rör sig i flera 
gemenskaper och därmed för med sig kunskap emellan. Ytterligare sätt är att ha gemensamma 
gränsobjekt. Gränsobjekt är olika reifikationer som används av båda praktikgemenskaperna och 
därmed för dem närmre varandra. Det kan vara verktyg som ordbehandlare, gemensamt fackspråk och 
jargong eller gemensamma processer och rutiner. 

2.2 Aktivitetsteorin 
Aktivitetsteorin synliggör sju olika aspekter av en verksamhet. Oftast visas den som en triangel med 
delarna redskap, tool, deltagare, subject, normer, rules, praktikgemenskaper, community, 
arbetsfördelning, division of labour, uppdrag, object, och resultat, outcome (översättningen från 
Hållsten 2008:36).  

 
Figur 2. Verksamhetens delar (ur Engeström 1991 i Hållsten 2008). 
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I en verksamhet finns ett uppdrag, till exempel att producera en instruktionstext. Där finns deltagare 
med en arbetsfördelning som producerar instruktionen. De kan i sin tur ingå i flera olika 
praktikgemenskaper. Bland deltagarna finns det normer om vad som är accepterat och förväntat 
beteende, och det finns redskap som de använder för att klara av sitt uppdrag. Redskapen kan vara allt 
från ordbehandlingsprogram till arbetsprocesser och rutiner. Uppdraget mynnar ut i ett resultat; den 
färdiga instruktionen. De dubbelriktade pilarna i triangeln visar att alla faktorer är ömsesidigt beroende 
av varandra och att om något ändras så påverkar det alla delar i verksamheten (Nord 2011:31, Hållsten 
2008:37, 38).  

 
En verksamhet är en kollektiv aktivitet som har utvecklats med tiden för att lösa ett behov. 
Verksamheten upprätthålls av en gemenskap som oftast innebär att deltagarna har en etablerad 
arbetsfördelning och gemensamma synsätt, traditioner och intressen. Inom verksamheten utför 
deltagarna handlingar med syftet att nå verksamhetssystemets mål. En handling kan vara att testa 
funktionerna man ska skriva om eller beskriva dem i skrift. Handlingar motiveras av att de är delar av 
verksamhetssystemet men det är också de som återskapar systemet. De regleras av de sociala regler 
som är gängse inom praktikgemenskapen, vilket gör att sättet att genomföra handlingar kan skilja sig 
från olika verksamhetssystem. 
 
Trots gemenskapen i verksamheten har alla deltagare sina erfarenheter, normer och synsätt. Detta gör 
verksamheten mångröstad och skapar motsättningar, contradictions (Nords översättning 2011:33). Det 
är dessa motsättningar som genom förhandling gör att verksamheten hela tiden förändras (Engeström 
2011:89, 91, Nord 2011:33). 
 
Ett exempel på hur historiska skillnader hos deltagarna kan orsaka motsättningar i verksamheten visar 
Russel och Yañez (2003) i sin undersökning av hur en student med erfarenhet från journaliststudier 
försöker ta till sig hur man förväntas skriva inom historievetenskapen. Då uppdraget med 
verksamheten, att skriva en recension, innebär olika saker inom journalism och historievetenskap, och 
då reskapet, i det här fallet genren, skiljer sig mellan vetenskaperna gör det att studenten inte förstår 
vad hon gör fel.  
 
För att lärande ska ske i detta skede behövs gränsöverskridande. Engeström (2011) kallar det 
boundary crossing och menar att genom gränsöverskridandet sker ett ömsesidigt utbyte och olika 
tankesätt jämkas samman. En viktig del i detta spelar gränsobjekten (Engeström 2011:96). 
Aktivitetsteorin delar här alltså många aspekter med teorin om praktikgemenskaper. 

3 Tidigare forskning 
Nedan följer en genomgång av forskningsläget inom normering, lärande, gemensamt skrivande och 
skrivande på ingenjörsföretag. Forskningen representeras av teorier från det sociokulturella fältet. 

3.1 Forskning om normer och lärande 
Normer kan beskrivas som det förväntade och accepterade beteendet inom en viss grupp i en viss 
situation. Normer förekommer på tre olika sätt: kodifierade, faktiska och upplevda. Kodifierade 
normer är tydligt uttalade, såsom skrivregler, och faktiska normer är det som faktiskt praktiseras. Den 
upplevda normen är individens uppfattning om vilken norm den följer (Nord 2011:25,26). 
 
Då normer beror på grupp och situation kan ett förväntat beteende inom en praktikgemenskap vara ett 
oönskat beteende inom en annan praktikgemenskap. Eftersom ytterst få praktikgemenskaper är helt 



5  
 

isolerade, gör det att praktikgemenskaper utsätts för nya intryck och omförhandlar och 
rekontextualiserar normerna i varje ny situation (Nord 2011:25, 30). 
 
Ibland försöker företag få en praktikgemenskap att ändra normerna genom en punktinsats, som att 
hålla en utbildning. En undersökning där deltagarna fick självskatta hur de har förändrat sitt beteende 
två till fem år efter en klarspråksutbildning visar att över 90 % uppger att de följer utbildningens råd i 
fråga om språkriktighet, skrivregler, disposition och meningsbyggnad (Tiililä 2009). Detta kan dock 
ifrågasättas då deltagarna självskattade förändringen, och den upplevda normen inte alltid stämmer 
överrens med den faktiska normen (Nord 2011:26). Dessutom uppgav över 20 % i Tiililäs studie att de 
på grund av tidsbrist och förbestämda mallar inte kunde följa rekommendationerna.  
 
Skribenters normbildning verkar snarare bero på insocialiseringen, det vill säga den direkta 
utbildningen och den indirekta gruppåverkan individen utsätts för. Normer kan till exempel spridas via 
inskolning eller regelbundna möten där normer diskuteras (Sörlin 2000:8-9; Nord 2011:89, Blomquist 
2012:32). Detta är alltså samma metod som Wenger rekommenderar för att stärka 
praktikgemenskaper, som togs upp i avsnitt 2.2. 
 
Enligt det sociokulturella synsättet är insocialisering en viktig del av lärandet. Målet med lärande är att 
kunna delta i en verksamhet, och för att kunna delta fullt ut måste man lära sig både kunskaperna och 
redskapen för att praktisera kunskapen (Hållsten 2008:47, Säljö 2010;91, 41). Det är genom att delta i 
en praktikgemenskap som man lär sig (Wenger 2010:135). Som nämnt i tidigare avsnitt (se 2.1 och 
2.2) sker lärande när individens synsätt utmanas av ett nytt. 
 
Inom lärandeteorier pratas det ofta om medierande redskap (ex Wenger 1998, Säljö 2010, Hållsten 
2008 och Nord 2011). Ett medierande redskap är något man använder för att nå ett mål i en viss 
situation. För att en praktikgemenskap ska kunna diskutera ämnen specifika för just dem kan de 
behöva använda språket på ett visst sätt, till exempel ett fackspråk eller jargong. Då blir fackspråket 
eller jargongen det medierande redskapet. Medierande redskap överlappar alltså till viss det som inom 
praktikgemenskapsteorin kallas för reifikationer. 
 
Ett exempel när språket blir det medierande redskapet ger Göransson och Ledin (2009) i sin studie 
över hur brandmän tar till sig en teoribok om brandmannayrket. Deltagarna kunde inte ta till sig 
genom att bara läsa, utan det behövdes diskussion där teorin kunde kopplas till verkliga scenarion. 
Med begrepp från praktikgemenskapsteorin kan man uttrycka det som att det behövdes gränsmöten 
mellan brandmän och chefer eller ledare för att få en delad repertoar, en samsyn om verksamheten. 

3.2 Forskning om skrivande på ingenjörsföretag 
Hållsten (2008) och Sörlin (2000) visar att generellt är skribenter på ingenjörsföretag huvudsakligen 
inte utbildade till skribenter, utan har lärt sig skriva genom erfarenhet och respons från mer erfarna 
skribenter. Flera deltagare på olika företag i Sörlins undersökning menar att det är viktigare att 
skribenten har kunskaper om företaget och tekniken än om hur man skriver, för att det är enklare att 
lära sig skriva än tvärt om.  
 
En annan studie (Norlyk 1996 i Sörlin 2000) visade att olika subkulturer (vilket jag tolkar som 
praktikgemenskaper) hade olika sätt att använda språket, vilket ledde till brister i både intern och 
extern kommunikation. Ingenjörerna hade fokus på tekniska data, medan marknadsföringsfolket villa 
ha fokus på vad produkten kunde ge kunden. Då civilingenjörerna var den dominanta gruppen var det 
ingenjörernas värderingssystem som påverkade texterna, vilket ledde det till texter som kunden inte 
förstod (Sörlin 2000:4). 
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3.3 Forskning om gemensamt skrivande 
Att definiera gemensamt skrivande är svårt, eftersom det mesta skrivande på något sätt bygger på att 
man skriver vidare på det andra skrivit om, antingen genom att fortsätta i samma dokument, genom att 
referera till en tidigare text eller genom att i tanken vara påverkad av andra texter, så kallad 
intertextualitet (Ajagan-Lester m.fl. 2003).  Jag väljer att definiera gemensamt skrivande som att alla 
skribenter är medvetna om att de inte är den enda skribenten, och att de har ett gemensamt mål. Deras 
texter ska bli en helhet och det är samma sluttext de planerar, kontrollerar och skriver för. 
 
Ett lyckat gemensamt skrivande är beroende av fungerande praktikgemenskaper med tydligt 
definierade gemensamma normer. Tidigare studier (bland annat Cross 1990, Shindler & Wolfe 2014 
och Lehen 2000) visar att planeringen spelar en viktig roll. Det verkar vara så att för att planeringen 
ska bli bra krävs sofistikerade och många planeringsdokument så som uppgiftsschema, gruppschema, 
mötesschema och andra likande dokument som känns igen från projektledningsteorier som Lean och 
Agile. Dessa dokument bör fastställa bland annat vad projektet innebär, roller och ansvarsområden och 
redan i början etablera en gemensam syn på stil, syfte, mottagare och korrekt språkbruk. 

4. Metod och material 
Studien följer det kommunikationsetnografiska arbetssättet där forskaren delar deltagarnas vardag och 
material samlas in genom att observera, lyssna och fråga under en längre tid. Det gör att det är svårt att 
dra en knivskarp linje mellan metod och material, eftersom metoden också utgör materialet. Jag har 
därför valt att kalla det som genererat material för materialinsamlingsmetod. 

4.1 Metod 
Inom det sociokulturella fältet av språkvetenskapen används ofta kommunikationsetnografisk 
forskning. Målet är att se hur verksamheten upplevs ur deltagarnas perspektiv utan syfte att ingripa i 
verksamheten. Praxisorienterad, eller praxisnära forskning, är en vidareutveckling av den 
kommunikationsetnografiska metoden som kan ses i två nivåer (Karlsson 2004:104-107). 
 
Den första nivån är att som forskare förstå en kultur för att sedan kunna ge deltagarna respons som på 
sikt kan förändra verksamheten. Man kan också utgå från ett problem på arbetsplatsen och ge 
deltagarna analysverktyg att reflektera över möjliga orsaker och lösningar. Den andra nivån är att 
forska om verksamheten tillsammans med den. Verksamheten är med om att formulera problemet och 
att välja teori och metod. Målet är att tillsammans skapa ett verktyg som deltagarna kan använda sig 
utav för att åstadkomma förändring.  
 
Karlsson och Strand (2012) menar att det krävs ingående kunskaper om kontexten och verksamheten 
för att kunna säga hur lärande sker (Karlsson & Strand 2012:118), och det är därför jag har valt att 
arbeta praxisnära. Enligt Karlsson och Strand bör man då först göra en verksamhetsbeskrivning genom 
att titta på vilka texter och genrer som finns. Sedan tittar man på texten som redskap och analyserar 
vad den används till, av vem och vad som uppnås. Slutligen gör man en textanalys. Jag kommer frångå 
detta något då jag inte gör någon textanalys, men i övrigt följer jag deras steg.  
 
Jag har också följt Karlssons checklista för praxisnära forskning (2004:110): 
 

• Undersökningens problemformulering eller frågeställning ska formuleras tillsammans med 
praktiken. I denna undersökning gjordes detta tillsammans med språkvårdaren på Scania innan 
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undersökningen påbörjades. Vi diskuterade då den rådande situationen och kom gemensamt 
fram till vad som skulle undersökas. 

• Teorin ska se språkanvändningen som en del av kontexten. Jag har valt att se texten som en 
produkt av kontexten, och därför undersökt samarbete och normer bland teknikinformatörerna. 

• Analysnivån ska vara på mesonivå, det vill säga en mellannivå inom organisationen, till 
exempel avdelningen eller arbetsgruppen. Jag har tittat på arbetsgruppgruppnivå och 
avdelningsnivå, det vill säga både de konstellationer de arbetar med texten i och de 
konstellationer de sitter tillsammans i enligt organisationsstrukturen. 

• Materialinsamlingen sker inte en gång utan är en ständig process. Därför har 
materialinsamlingen pågått under hela uppsatstiden. 

4.2 Materialinsamlingsmetod 
Nedan följer en presentation av deltagarna och de metoder jag har använt för att samla in material: 
deltagande observation, enkät och intervju. 

4.2.1 Deltagarna 

Mina deltagare är teknikinformatörerna på Scania. En teknikinformatör har som yrkesbeskrivning att 
skriva tekniska texter och dess huvudsakliga arbetsuppgifter rör texterna den producerar. Totalt är det 
35 teknikinformatörer som har deltagit, ibland flera gånger i olika sammanhang. 

4.2.2 Deltagande observation 

För att kartlägga verksamheten och sätta mig in i vad skribenternas arbete innebar utförde jag 
deltagande observation. Man kan dela in min deltagande observation i två delar, den ytliga och den 
djupgående. Den ytliga innebar att jag lärde känna företagskulturen som helhet genom att delta i en del 
av Scanias utbildningar om företaget och diskuterade de studier jag läste om civilingenjörskulturen 
med anställda för att få respons på hur de uppfattade det. Hela undersökningstiden vistades jag på 
arbetsplatsen. Jag satt dock inte på samma avdelning som skribenterna, eftersom de är utspridda på 
flera avdelningar.  
 
Enligt Fangen kan ibland anställning vara enda sättet att få tillträde till och förtroende av en grupp 
(2005:68). Hon anser också att forskaren med sin expertroll kan minska förtroendet och tillträdet 
(2005:159). På Scania är det vanligt att låta studenter skriva sitt examensarbete på företaget. Det blir 
som en sorts praktik och kan leda till anställning. Jag tror att jag genom min roll som examensarbetare 
har minskat synen på mig som en forskare utifrån och ökat känslan av att jag är en i gruppen, vilket 
förhoppningsvis har gett mer reliabla resultat. 
 
Den djupgående deltagande observationen innebar att jag observerade teknikinformatörerna under 
olika moment. Jag försökte följa så många som möjligt under så många aktiviteter som möjligt. Jag 
var med på verkstadsbesök, möten, planeringsarbete och satt även bakom axeln på dem när de skrev. 
Denna process varade under de första fem veckorna och därigenom träffade jag de flesta 
teknikinformatörerna, många flera gånger. 
 
Målet med den deltagande observationen var att kategorisera arbetsuppgifter, praktikgemenskaper, 
verksamheter, textsorter och textens tillblivelseprocess. Samarbetar teknikinformatören med andra om 
texten? Använder den regelsamlingar eller andra skrivhjälpmedel? Denna observation har kombinerats 
med att jag har ställt frågor, för att jag ska få större klarhet i vad som sker och varför. Detta ingripande 
i observationen skedde på grund av att tiden för denna studie inte var särskilt lång. Det är möjligt att 
jag har missat viktiga delar då jag har låtit dem berätta vad och hur de gör ibland istället för att 
upptäcka allt själv, men å andra sidan förstår jag därmed verkligheten så som de själva uppfattar det. 
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4.2.3 Enkät 

För att få en helhetsbild av teknikinformatörernas skrivande gjordes efter två veckors deltagande 
observation en enkät som skickades till samtliga teknikinformatörer. Enkäten bygger på den enkät 
Britt-Louise Gunnarsson (1992) använde för att kartlägga skribenters förhållande till sitt skrivande i 
sin undersökning av ett kommundelskontor. Då hennes studie var mycket mer grundlig och rörde 
många fler områden har jag bara plockat ut några av hennes frågor; de som rör skrivregler, samarbete 
och hur man har lärt sig skriva den texttyp man skriver. Jag har också tagit en fråga från Tiililäs studie 
(2009) om hur man tar till sig språkutbildningar, nämligen varför man inte använder sig av de regler 
man vet finns. 
 
Gunnarssons studie kan ses som föråldrad då den är från 1992, men jag anser att den ändå har relevans 
för min undersökning, då den delvis berör samma frågor, så som förhållandet till skrivregler och 
samarbete om texter. De frågor jag har lagt till själv är de frågor som rör specifikt Scania, så som 
användandet av faddrar och introduktionskurs.  
 
Då enkäten inte var min enda informationskälla, och jag vet att teknikinformatörerna är stressade, var 
det viktigt att göra en enkät som går snabbt för mottagaren att svara på, för att på så sätt säkra att jag 
fick så många svar som möjligt. Därför hade jag inga öppna frågor, men för att ändå få mer 
information valde jag att skicka ut enkäten i ett mejl där de fick skriva in kommentarer om de ville. 
Flera personer valde att skriva in kommentarer. Enkäten skickades till samtliga teknikinformatörer och 
jag fick in 30 svar.  De kommentarer som var relevanta redovisas i resultatdelen. 
 
Då jag mejlade ut enkäten blev svaren inte anonyma, men jag var noga med att påpeka att bara jag 
skulle läsa svaren. Anledningen till att jag valde att inte ha anonyma svar var för att jag hade med 
frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på intervju, och då behövde jag veta vem de var. Att skicka 
enkäten som mejl var också det bästa formatet för att kunna ha både frågor med färdiga svarsalternativ 
samtidigt som det fanns fri möjlighet att kommentera. Jag trodde också att det skulle gå fortare att få 
svar på mejl, då svara på mejl är en viktig del i arbetet. Enkäten finns i bilaga 1. 

4.2.4 Intervju 

Utifrån de som svarat att de kunde ställa upp på intervju valdes slumpmässigt sex personer ut.  
Frågorna var inriktade på att få reda mer om samarbete, praktikgemenskaperna och normer. 
Intervjuerna var strukturerade för att kunna jämföras med varandra, och för att jag skulle vara säker på 
att få fram den information jag behövde. Intervjuerna har skett på deras arbetsplats. Följande frågor 
ställdes: 
 

• Vilken produkt skriver du på? 
• Med vem? 
• Hur har ni bestämt vem som gör vad? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Kan du beskriva vilka egenskaper och kunskaper man behöver för att utföra dem? 
• Vilka personer samarbetar du med om din text? 
• Vad är svårt med att skriva? 
• Hur får du hjälp med det? 
• Vad påverkar hur du skriver din text?  

 
Syftet med intervjun var att förstå hur teknikinformatörerna har socialiserats in i skrivkulturen, hur de 
har lärt sig hur de ska skriva och hur de samarbetar med sina kollegor. Intervjuerna spelades in, för att 
jag skulle kunna koncentrera mig på deltagaren och inte på anteckningarna. Inspelningarna har inte 
transkriberats, utan har bara funnits som stöd om jag ville gå tillbaka till något jag uppfattade under 
intervjun.  
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Jag har också intervjuat en fadder. Scania har ett faddersystem för nyanställda och genom att intervjua 
en fadder hoppades jag få reda mer på hur det fungerade, vad som är deras uppgifter och vad och hur 
de lär ut regler och normer. Fadder är man utöver sitt vanliga arbete, så denna fadder arbetade också 
som teknikinformatör. Följande frågor ställdes: 
 

• Vad är din uppgift som fadder? 
• Hur mycket hjälper du till? 
• Vad lär du ut? 
• Hur lär du ut?	  

Under en intervju om individens arbetssätt och svårigheter finns det risk för ansiktshot. Detta kan ha 
förstärkts ytterligare av att jag satt på samma avdelning som Scanias språkvård, och att jag därmed 
fick en roll som kontrollant. För att minska risken var jag noga med att förklara att syftet med 
intervjun inte var att göra en kontroll av deras skrivande utan en möjlighet för mig att lära mig om 
deras verksamhet. 

4.2.5 Skrivet material 

Då individens upplevda norm inte alltid är samma som den norm den faktiskt följer, kan det innebära 
att de svar jag får inte alltid stämmer. För att få ett mer reliabelt resultat har jag också läst en text av 
varje deltagare för att se att det de säger stämmer till största del i alla fall. Det är möjligt att jag skulle 
fått bättre validitet om jag hade gjort en analys av flera texter och flera revisioner av samma text, men 
tidsramarna för denna uppsats har inte tillåtit ett sådant grundligt tillvägagångssätt.  

4.3 Ekologisk validitet 
Ekologisk validitet är att som forskare försöka förstå verksamheten ur deltagarens perspektiv och 
genom material och metod få ett resultat som deltagaren kan känna igen sig i (Sundberg 2009:87). För 
att ge undersökningen ekologisk validitet har jag under arbetets gång stämt av mina tankar och teorier 
med deltagare. Mot slutet av undersökningen diskuterade jag resultatet med en deltagare och Scanias 
två språkvårdare för att kontrollera att jag inte missuppfattat något om företaget eller verksamheten. 

4.3 Analysmetod 
En etnografisk studie ger stora mängder material. För att strukturera upp det och göra det möjligt att 
analysera har jag använt mig utav Hållstens (2008) analysmetod. Genom att beskriva arbetet i termer 
av verksamheter, praktikgemenskaper, mål, deltagarroller, arbetsdelning och normer för deltagare 
systematiserar och jämför jag arbetsuppgifter och sammanhang.  
 
Då Hållsten undersökte ingenjörers skrivande på just Scania, med syftet att se hur de har socialiserats 
in i skrivprocessen anser jag att hennes analysmetod lämpar sig synnerligen väl för denna uppsats. Min 
undersökning är lite mer inriktad på varför de skriver som de gör istället för hur de skriver, men jag 
anser ändå att hennes metod går att tillämpa även för mitt syfte. Jag har gjort en ändring i Hållstens 
modell då jag har valt begreppet praktikgemenskap istället för diskursgemenskap i skrivkontexten. 
Detta för att jag anser att gemenskaperna i båda kontexterna är uppbyggda och fungerar på samma sätt, 
trots olika områden. 
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Figur 3. Analysmodell från Hållsten (2008) 
 
Hållstens modell är en sammanslagning av aktivitetsteorin och praktikgemenskapsteorin; samma 
teorier som jag själv utgår ifrån. Rektanglarna är ett försök att förtydliga Engeströms triangel (se 2.2) 
och dessutom få in Wengers begrepp i modellen. Tanken med den här modellen är att synliggöra att 
skrivande inte är en isolerad företeelse utan något som påverkas av flera faktorer och ingår i flera 
sammanhang. Uppdragskontext är det som syns i den organisatoriska strukturen, det vill säga 
avdelningen man sitter på och det övergripande uppdraget. Det kan ha andra mål och deltagare än 
själva skrivkontexten. Till exempel kan verksamhetsmålet vara att ge bra service till kunder medan 
skrivmålet kan vara att färdigställa en specifik text. Mål i denna modell motsvarar uppdrag och resultat 
i aktivitetsteorins triangel. 
 
Samtidigt som skrivkontexten är en specifik del i verksamhetskontexten sträcker den sig ändå utanför 
verksamhetskontexten, då texten man skriver bygger vidare på texter och genrekonventioner från 
andra platser, sammanhang och tidpunkter, så kallad intertextualitet. Inbäddat i både 
uppdragskontexten och skrivkontexten finns det specifika skrivuppdraget. 
 
I båda kontexterna har jag försökt hittat vilka deltagare som finns, vilken arbetsfördelning de har, vilka 
redskap och normer de har och målet med verksamheten. Samtidigt har jag också försökt definiera 
själva praktikgemenskapen. Praktiskt har det gått till så att jag har undersökt vilka som samarbetar 
med vilka om vad, och vilka datorprogram och andra tekniska eller språkliga hjälpmedel de har. Jag 
har också försökt komma underfund med vilka normer som styr deras arbete eller skrivande. 

5 Resultat 
Resultatdelen är indelad i två delar. Först beskrivs den information som kommit fram vid deltagande 
observation, enkät och djupintervjuer. Där förklaras uppdragskontexten inom avdelningen (5.1), 
skrivkontexten inom arbetsgruppen (5.2) och teknikinformatörernas arbetsprocess (5.3). Informationen 
är bearbetad och sorterad enligt den analysmetod som presenterades i 4.4. I den andra delen besvaras 
uppsatsens frågeställning: vad påverkar Scanias teknikinformatörers skrivande? (5.4). 
 

Praktikgemenskap 
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5.1 till 5.3 är alltså en ren deskriptiv beskrivning av verksamheter och praktikgemenskaper. Utifrån 
den informationen besvaras frågeställningen vad som påverkar Scanias teknikinformatörer i avsnitt 
5.4. 

5.1 Uppdragskontext 
Nedan redogörs för kontexten för avdelningens arbete, det vill säga den organisatoriska enhet som 
teknikinformatörerna jobbar i. 

5.1.1 Praktikgemenskaper, deltagare och arbetsdelning 

Praktikgemenskapen för uppdragskontexten är den avdelning som teknikinformatören tillhör. Det 
finns totalt 35 teknikinformatörer utspridda på olika avdelningar. De olika avdelningarna har olika 
fokus. Exempelvis har en avdelning som uppdrag att producera och publicera information för chassi, 
hytt och kaross medan en annan ansvarar för att producera information för underhåll.  
 
Olika avdelningar har olika deltagare. Vissa har metodingenjörer som tar fram metoder för exempelvis 
komponentbyten, andra har konstruktörer som konstruerar de komponenter teknikinformatören skriver 
om. Ytterligare andra har illustratörer som ritar upp komponenter. Den gemensamma nämnaren är 
dock att alla har teknikinformatörer. 

5.1.2 Uppdrag och resultat 

Varje avdelning har ett eget uppdrag, men alla uppdrag innebär att skriva informationsprodukter. 
Resultatet varierar, men är på något sätt knutet till att framställa skriftligt material för 
verkstadspersonal, förare och åkerier. Det kan vara en portal med information för förare och åkerier, 
eller ett digitalt uppslagsverk med all verkstadsinformation om alla fordon. 

5.1.3 Normer och redskap 

Som redskap för att förmedla normer har Scania ett faddersystem. Varje nyanställd får en fadder som 
hjälper till med att förklara hur det fungerar på Scania, var man hittar information och vad man gör om 
man behöver hjälp. För teknikskribenter går faddern även igenom programmen man skriver i och de 
språkliga hjälpmedel man har. På frågan vad mer specifikt en fadder lär ut svarar den fadder jag 
intervjuar att ”man får anpassa [utbildningen] efter bakgrund”. 
 
En norm jag mötte rörde huruvida arbetet som teknikinformatör var ett kreativt arbete som behövde 
frihet eller inte. Teknikinformatörerna var olika uttalade i huruvida de höll med eller ej. Varje 
teknikinformatör avgör själv hur den vill samarbeta med ingenjörer och hur den vill lägga upp sitt 
arbete. Vissa ville ha ett mer standardiserat arbetssätt, medan andra hävdade att ”vi är kreativa, vi kan 
inte följa rutiner”. 
 
En annan norm berörde hur man gör om man är osäker på något. Här rådde det enighet i att man går 
till kollegor om man är osäker. I intervjuerna uppger alla att de frågar kollegor hur de ska göra när 
något är svårt och 75 % uppger i enkäten att de lärt sig hur de ska skriva genom att fråga kollegor. Så 
här svarar en informant på frågan om hon har något speciell källa hon går till när hon behöver hjälp: 

 
de är så himla svårt att hitta: nånstans på servern nånstans långt ner så det tittar man ju aldrig på. I 
slutänden är det ändå det dagliga, att man går till sina kollegor. Så då får man hoppas att kollegorna har 
rätt information, och så är det inte alltid.  
(Intervju 5/5-14) 
 

För att utföra sitt arbete har teknikinformatörerna flera olika redskap, men de redskap som störst del av 
deras arbete kretsar kring är de olika planeringsredskapen, så som kalender, ärendehanteringsprogram 
och visuell planeringstavla. 
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5.2 Skrivkontext 
Nedan redogörs för kontexten kring själva skrivsituationen. 

5.2.1 Praktikgemenskaper, deltagare och arbetsdelning 

Praktikgemenskapen är den arbetsgrupp som tillsammans framställer den informationsprodukt som 
teknikinformatören skriver för. De större avdelningarna framställer flera olika produkter och har därför 
flera olika arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp ägnar sig bara åt en informationsprodukt, eller till och 
med bara en del av en produkt. 
 
Praktikgemenskapens deltagare skiljer sig något åt, men generellt kan man säga att det ingår minst en 
teknikinformatör och minst en ingenjör. Ingenjören är den som har kunskapen om det 
teknikinformatören ska skriva om. Ibland finns det även andra deltagare med, såsom mekaniker. 
Perifert deltar också illustratören. Den är ofta inte med på mötena mellan ingenjör och 
teknikinformatör, men behövs för att teknikinformatören ska kunna utföra sitt uppdrag. Det är genom 
illustratören teknikinformatören beställer alla bilder som den sedan lägger ihop med sin text. 

5.2.2 Uppdrag och resultat 

Verksamhetens uppdrag är att skriva någon av de informationsprodukter som Scania gör för sina 
kunder. Informationsprodukterna är olika sorters manualer, instruktioner och datorprogram. Några 
skrivs för att ingå i portaler på internet, medan andra skrivs för att läsas på papper eller i digital form 
och en skrivs för att läsas i motorns datorsystem. 

5.2.3 Normer och redskap 

Skrivkontextens normer kommer dels från praktikgemenskapens förhandling i den dagliga 
verksamheten och dels från språkvårdsavdelningen. En framförhandlad norm kan vara hur mycket 
ingenjören får påverka textens utformning. Vissa teknikinformatörer försöker ha inställningen att det 
är de som står för det språkliga och ingenjörerna för informationen, medan andra teknikinformatörer 
låter ingenjörerna språkgranska deras texter.  
 
De normer som språkvårdsavdelningen har skapat har skett dels genom introduktionsprogram och 
möten, och dels genom explicita regler. Som nyanställd får varje teknikinformatör sedan en tid tillbaka 
genomgå ett introduktionsprogram på tre möten. På första mötet får den lära känna avdelningen, på 
andra går de igenom språkliga regler och standarder och på det tredje går de igenom arbetsgången för 
texten, till exempel hur man gör en beställning för översättning och liknande. Efteråt skickas de första 
texterna man skriver för respons till språkvårdsgruppen. 
 
Språkvårdsmötet hålls med Scanias språkvårdare och där går man igenom Scanias språkliga vision och 
ideal, men också mer konkreta saker som skrivregler och hur man skriver för att det ska gå så enkelt 
som möjligt att översätta. Bara 10 % av texterna läses på svenska, och översättningen är en stor och 
viktig del av produktionen.  
 
Språkvårdaren går också igenom de verktyg som teknikinformatören har till sin hjälp. Man kan alltid 
fråga språkvårdsavdelningen eller leta efter regler och beskrivningsstandarder på den gemensamma 
servern, men framför allt ska man använda termdatabasen Scania lexicon och korrekturprogrammet 
Acrolinx, de två viktigaste språkliga redskapen för en teknikinformatör. På senare tid har även ett 
arbete med beskrivningsstandarder börjat implementeras.  I övrigt varierar verktygen beroende på 
vilken produkt man skriver på, då olika produkter skrivs i olika verktyg. 
 
Scania lexicon är en termdatabas med cirka 6000 termer med definitioner. Termerna finns översatta 
till 21 språk. Termerna har definitioner på både svenska och engelska. Enligt enkäten använder 
samtliga teknikinformatörer Scania lexicon. Genom att verktyget används om och om igen så bidrar 
det med att förstärka praktikgemenskapernas normer.  
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Acrolinx är ett korrekturprogram som granskar texten och ger förslag för att hjälpa 
teknikinformatörerna att följa stil- och grammatikregler och att använda korrekt terminologi. Även 
Acrolinx används av samtliga teknikinformatörer enligt enkäten. Precis som Scania lexicon bidrar det 
då till att om och om igen förstärka befintliga normer. 
 
Beskrivningsstandarder är standarder för olika beskrivningar, till exempel beskrivning av system, 
funktioner och komponenter. Dessa instruktioner är mer fokuserade på innehåll och disposition, men 
några få skrivregler som att skriva i uppmaningsform eller att man ska ha ett konsekvent ordval finns 
också med. Enigt enkäten används beskrivningsstandarder av 64 % av teknikinformatörerna. Enkäten 
ligger även till grund för nedan redovisade procentsatser. 
 
Förutom Scanias egna regelsamlingar uppger flera teknikinformatörer att de använder hjälpmedel 
utanför Scania, såsom Google (21 %), Rikstermbanken (4 %), Microsoft language portal (4 %), 
Wikipedia (4 %), Tyda.se (7 %), Google translate (7 %) och Wordfinder (7 %). 
 
På frågan till teknikinformatörerna om vad de lärde sig på introduktionsprogrammet svarade 48 % att 
de inte hade deltagit i ett sådant alternativt inte kom ihåg vad som togs upp. Detta är inte ett uttryck för 
dåligt minne utan för det faktum att många har jobbat i tio år eller mer på Scania. Dessutom var det 
bara något år sedan introduktionsprogrammet gjordes om och blev mer utförligt. Av de som kom ihåg 
vad som togs upp angav 54 % att de hade gått igenom hur de använde Scania lexicon, hur deras text 
påverkar översättningen och varför Scania vill ha enhetliga texter. 36 % uppgav att de hade gått 
igenom Acrolinx och 18 % hur deras text bidrar till hela texten. 4 % uppgav att de hade gått igenom 
något annat och förtydligade genom en kommentar ”termer och standardisering”. 
 
Även fadderprogrammet lär ut skrivnormer och verktyg. På frågan om vilka språkliga regler faddern 
lär ut fick jag svaret att ”det är svårt att i förväg beskriva hur de ska skriva, bästa sättet att lära ut är att 
titta på befintliga texter för att se hur vi skriver”. I enkäten uppger 57 % att de fick hjälp av sin fadder 
med att använda Scania lexicon och Acrolinx, 39 % att de blev visade var de kan hitta skrivregler och 
liknande skrivhjälp och 18 % uppger att de fick hjälp med beskrivningsstandarder. 14 % uppger att de 
fick hjälp med något annat och uppger då remissläsning eller att faddern har visat dem tidigare texter. 
Remissläsning på Scania innebär både språkgranskning och faktagranskning. Ingen av de jag 
intervjuade förutom språkvårdaren gjorde någon skillnad på begreppen. På frågan vad man får för 
kommentarer i en remiss svarar en informant att ”det kommer allt mellan himmel och jord” och 
förtydligar att det är både stavfel och faktafel som påpekas. 

5.3 Skrivande 
 

 
Figur 4. Teknikinformatörernas arbetsprocess (fil från teknikinformatörernas server) 
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Figuren ovan är teknikinformatörernas egen beskrivning på sin arbetsgång och den finns bland deras 
övriga hjälpmedelsdokument på servern. Varje teknikinformatör skriver bara en av Scanias 
informationsprodukter, och skrivandet sker i olika faser. Med jämna mellanrum är det skrivstopp, det 
vill säga deadline, och då skickas texten på översättning. Tiden däremellan planeras vad som behöver 
förbättras i den befintliga texten eller om något behöver läggas till. Först därefter kan man bestämma 
vad som ska skrivas härnäst. 
 
Då inleds källforskningsfasen där teknikinformatören undersöker det den ska beskriva. Det kan handla 
om att följa med en metodingenjör och se hur det går till när den byter en komponent, det kan handla 
om att titta på foton eller ritningar över komponenter eller att läsa underlag från ingenjörer och 
mekaniker. Olika produkter kräver olika tillvägagångssätt, men även olika personer som skriver till 
samma produkt jobbar olika.  

5.3.1 Befintliga texter att förhålla sig till 

Först därefter börjar själva skrivandet, eller informationsskapandet. Mycket av skrivandet innebär att 
skriva om eller skriva till på redan befintliga texter. Detta beror på att Scanias största textprodukt, 
information till förare och verkstad, skrivs unikt för varje fordon. Teknikinformatören skriver om en 
funktion, och lägger sedan in i systemet vilka fordon som har den funktionen. Om funktionen 
uppdateras måste också texten uppdateras. Om en ny funktion kommer till som är beroende av den 
tidigare måste den nya texten hänvisa till den gamla. Så länge fordonet är i drift måste Scania också 
tillhandahålla verkstads- och förarinformation, vilket ger stora mängder text. 
 
Eftersom många texter bygger vidare på andra texter, antingen genom att man redigerar en gammal, 
eller genom att man försöker skriva en ny text på samma sätt som en befintlig, får gamla texter stor 
inverkan på hur nya utformas. Så här beskriver en deltagare vad som har störst påverkan på hur hon 
skriver: 
 

”det som är befintligt, det som redan finns har störst påverkan, för det är det man utgår ifrån, det är det 
som sätter ribban för hur mitt ska se ut. För det är ofta så [förställer rösten för att härma någon] titta hur 
det ser ut idag. [återgår till normal röst] Om jag skriver meny i motor så tittar jag på hur det ser ut på våra 
andra motorer, vad har vi skrivit för text där. Så det är alltid så att man återgår till det gamla och tittar hur 
det är skrivet där, och det är inte bra upplever jag, eftersom jag vet att det gamla inte är uppdaterat med 
våra nya standarder och beskrivningsstandarder.” (Intervju 5/5-14). 

5.3.2 Texten blir till 

Att omvandla den befintliga informationen till rätt typ av text är något som många anser svårt. 50 % 
av teknikinformatörerna uppger att det är svårt att tolka informationen från de olika källorna och 25 % 
anser att det är svårt att välja ut rätt information. Skrivandet sker i olika datorprogram beroende på 
vilken informationsprodukt de skriver för. Vissa program tillåter mer fritt skrivande medan andra har 
väldigt strikta mallar. 
 
Att skriva själva texten verkar inte vara helt enkelt. 39 % uppger att det är svårt att skriva 
komplicerade saker på ett enkelt sätt, 32 % att det är svårt att hitta rätt term och 14 % att det är svårt 
att formulera meningar. En deltagare påpekar problemet att det ofta finns olika termer för samma sak; 
en term som mekanikerna använder och en som är den står i Scania lexicon med översättning till 
samtliga 29 språk. När texten är skriven ska den kvalitetsgranskas och korrigeras med bland annat 
Acrolinx, så att teknikinformatören ser att det inte finns några felaktiga termer eller uttryck i texten.  
 
Även om det inte finns något formellt samarbete mellan skribenterna så är de inte isolerade i sitt 
skrivande. 75 % uppger att de diskuterar frågor om text och skrivande med andra, 86 % att de får 
respons på sina texter och 79 % att de ger respons på andras texter. Bara 7 % anger att de formulerar 
texter tillsammans med någon annan. 
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När texten är färdig går den på remiss för teknisk granskning till konstruktör, metodingenjör eller 
annan inblandad. Granskningen brukar dock inte bara vara av teknisk karaktär, utan även språklig. ”De 
tar vad de ser”, som en deltagare uttrycker det. Efter ett slutligt godkännande av texten skickas den till 
översättning, och sedan är den färdig för publicering. 

5.4 Vad påverkar Scanias teknikinformatörer 
Utifrån de resultat som redovisats ovan i 5.1 till 5.3 besvaras i detta avsnitt frågan vad det är som 
avgör hur Scanias texter ser ut. Övergripande är det främst två saker: den stora textmassan 
teknikinformatörerna jobbar med och vilka normer och riktlinjer som förhandlas fram i 
praktikgemenskaperna. 

5.4.1 Befintliga texter påverkar de nya 

Med en så stor textmassa är det svårt att standardisera allt. Flera deltagare uppger att även om de har 
god hjälp av Scania lexikon och Acrolinx i valet av termer så är det så många andra situationer där det 
inte finns hjälp, till exempel när det gäller hur mycket information man ska ta med, hur man ska göra 
hänvisningar och vilket ord man ska använda när något inte finns med i Scania lexicon. ”ibland kan du 
göra så här och ibland så här. Allt är så himla olika. Där kommer jag aldrig till något rätt beslut, utan 
det är mest en smaksak”. Detta är också något som bekräftas när jag gick igenom mina 
intervjudeltagares texter. De bröt inte mot några av Scanias uttalade regler, men de var olika. 
 
En annan deltagare påpekar att det blir problematiskt när man ska hänvisa till en gammal text där 
kanske rubriken innehåller en felaktig term. Språkvårdsavdelningens rekommendation är istället att 
använda den nya termen, för att fasa ut den felaktiga. Detta är dock en process som kommer ta många 
år och under tiden kommer det finnas variation i texterna. Dock är normen om enhetliga texter så stark 
att de deltagare jag pratar med väljer att i hänvisningen använda en felaktig term, och även i resten av 
texten om den nämner det som hänvisas till.  
 
En annan orsak till att texterna blir olika är att texter inte alltid är synliga för alla skribenter. Beroende 
på vilken informationsprodukt man skriver använder man olika datorprogram. Det blir då svårt att 
återanvända en text om någon annan har skrivit om samma sak, och flera påpekar att det kan vara svårt 
att se vilka ord andra använder i liknande fall. Samtidigt uppger en deltagare att alla texter är 
tillgängliga på ett och samma ställe, och att den brukar söka på vissa ord, som inte är termer, om den 
är tveksam till om den kan använda dem i ett visst sammanhang 

5.4.2 Olika praktikgemenskaper ger olika normer 

Vid deltagande observation var det tydligt att alla teknikinformatörer ingår i olika 
praktikgemenskaper. Varje teknikinformatör ingår i en egen arbetsgrupp med ingenjörer. Ibland ingår 
flera teknikinformatörer, men ibland är det bara en teknikinformatör i arbetsgruppen, även om det är 
flera teknikinformatörer som skriver på samma produkt. Samtidigt ingår teknikinformatörerna i flera 
andra, större praktikgemenskaper, till exempel avdelningen de tillhör och praktikgemenskapen 
teknikinformatörer. På någon nivå ingår den också i ett sammanhang där åsikten att den språkliga 
utformningen har betydelse finns, tillsammans med språkvårdsavdelningen.   
 
De olika praktikgemenskaperna är olika starka, där arbetsgruppen är den starkaste. Därefter kommer 
avdelningen följt av teknikinformatörsgemenskapen och slutligen språkvårdsgemenskapen. Bilden 
nedan är ett försök att illustrera hur praktikgemenskaperna hänger ihop. Ju mörkare färg desto starkare 
praktikgemenskap, och ju ljusare färg, desto svagare är gemenskapen. Språkvården syftar på den 
tidigare nämnda praktikgemenskapen att språkets utformning har betydelse. 
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Figur 5. Modell över teknikinformatörernas praktikgemenskaper. 
 
På ett sätt kan man säga att varje teknikinformatör är en gränsöverskridare, då den rör sig i olika 
praktikgemenskaper. Å andra sidan så är den inte fullvärdig medlem i alla praktikgemenskaper och rör 
sig heller inte mellan alla praktikgemenskaper. Det gör att varje arbetsgrupp förhandlar fram sitt eget 
arbetssätt och sina egna normer, utan att ha särskilt mycket insyn i hur andra arbetsgrupper gör. 
Exempel som deltagarna själva har tagit upp är detaljnivån i instruktionerna, hur man ska skriva 
hänvisningar och vilka ord man ska använda när det inte gäller termer. Ska man skriva bryt strömmen 
eller slå av strömmen? Andra gemensamma överenskommelser kan röra hur hänvisningar ska skrivas, 
disposition eller hur mycket ingenjören får lägga sig i den språkliga utformningen.  
 
Det verkar finnas en tendens till att de som har gått någon form av akademisk språkutbildning vill vara 
ensamt ansvariga för texten medan de som har en bakgrund som ingenjör eller mekaniker är mer 
öppna för språkligt samarbete. Det verkar också vara så att de ”språkutbildade” är mer måna om att ha 
ett standardiserat språkbruk. Även nyanställda teknikinformatörer, det vill säga de som bara jobbat 
några år är generellt positivare till mer standardisering.  Detta är dock inget som har kvantifierats i 
enkäten utan slutsatser från intervjuer och deltagande observation. Precis som i Sörlin (2000) och 
Hållsten (2008) verkar civilingenjörer och mekaniker ha en annan syn på språk än de som är utbildade 
inom kommunikation. 
 
Detta i sin tur påverkar texten. Texten skrivs på ett företag där det främst arbetar civilingenjörer vilket 
gör ingenjörskulturen till ett ideal. Även om det är tveksamt om man kan kalla hela företaget för en 
stor praktikgemenskap där de andra praktikgemenskaperna ingår så finns teknikinformatörernas 
praktikgemenskaper i denna kultur. Givetvis påverkar det även arbetsprocesser, den språkmiljö 
teknikinformatören rör sig i och i förlängningen texten 

5.4.3 Alla är inte fullvärdiga medlemmar 

I avsnitt 2.1 beskrevs att deltagare kan vara antingen fullvärdiga eller perifera, där en perifer deltagare 
inte har lika mycket makt att påverka situationen som en fullvärdig deltagare. I arbetsgrupperna var 
generellt alla deltagare fullvärdiga, men i praktikgemenskaperna teknikinformatörerna och 
avdelningen var det tydligt att det fanns maktstrukturer. Ett exempel som tydliggjorde detta var ett 
möte när en ganska nyanställd deltagare tog upp något som den uppfattade som ett problem. En som 
varit anställd längre svarade då att det inte var ett problem, och därmed avslutades diskussionen. Ingen 
förhandling skedde om hur problemet skulle lösas eller hur den nyanställda skulle hantera liknande 
situationer i framtiden. Den nyanställda var då en mer perifer deltagare, medan den mer erfarne var en 
fullvärdig deltagare. 
 
Men ibland spelade det ingen roll om man var fullvärdig deltagare, man hade ingen möjlighet till 
förhandling ändå. Alla påverkades av beslut de inte hade varit med och förhandlat fram. Ett exempel 
är de språkliga regler som teknikinformatörerna tycker är felaktiga, men ändå är tvingade att följa. Här 
påverkas de av beslut som förhandlats fram i andra praktikgemenskaper än deras egna. 
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6. Diskussion 
Denna uppsats har försökt svara på frågeställningen vilka faktorer i form av normering och samarbete 
som påverkar teknikinformatörers skrivande på Scania. Vidare syftade uppsatsen till att diskutera hur 
man kan välja vad som ska påverka teknikinformatörerna. Nedan diskuteras först resultatet och 
slutsatser i avsnitt 6.1. Sedan diskuteras metoden i avsnitt 6.2. 

6.1 Resultatdiskussion 
I linje med tidigare forskning (Wenger, Hållsten, Engeström m.fl.) bekräftar denna studie att lärande 
och förhandling av normer sker främst inom praktikgemenskapen. Teknikinformatören lär sig hur den 
ska göra och skriva främst genom att fråga kollegor och genom att härma tidigare texter. Den påverkas 
också av direktiv från språkvårdsavdelningen och de språkvårdande verktygen Scania lexicon och 
Acrolinx.  
 
I avsnitt 3.4 skrev jag att ”ett lyckat gemensamt skrivande är beroende av fungerande 
praktikgemenskaper med tydligt definierade gemensamma normer.” Scanias teknikinformatörer utgörs 
av många praktikgemenskaper, alla med sina egna tillämpningar av språkregler och standarder. Finns 
det något sätt att få gemensamma normer? 
 
Jag kommer nedan diskutera mitt resultat med tre olika infallsvinklar; normering genom gemensam 
förhandling, gränsöverskridande aktiviteter för en delad repertoar och de medierande redskapens som 
gränsobjekt. 

6.1.1 Normering genom gemensam förhandling 

Nord (2011:89) nämner att om man motiverar och förklarar språkliga regler ökar sannolikheten att de 
implementeras, och det kan vara avsaknaden av diskussion mellan språkvårdare och skribent som gör 
att regler inte följs. Scanias språkvård har dock varit tydlig med att motivera många regler, och 
deltagarna brukade självmant berätta om varför vissa regler finns, både vid observation och intervju. 
Däremot skiljer sig deltagarnas syn på vad som är språk och vad som därmed ska standardiseras. Vissa 
menar att hänvisningar bör skrivas lika av alla, andra menar att det inte har med språket att göra och 
borde få bestämmas av varje arbetsgrupp. Även synen på hur mycket som ska standardiseras skiljer 
sig. 
 
Göransson och Ledin visade hur gemensam diskussion kunde ge en gemensam syn på verksamheten 
och även Wenger (2000) och Filstad (2012) förordar regelbundna möten där normfrågor kan 
koordineras och praktikgemenskaper stärkas i sin gemensamma syn på skrivande. Men att ha möten 
för alla arbetsgrupper om alla valmöjligheter är inte genomförbart om det ska hinnas med något annat 
också. Eller som en deltagare uttrycker det på frågan om alla normer ska förankras genom möten: ”nej 
det går inte, då skulle vi aldrig få ut [publicera] något”.  

6.1.2 Gränsöverskridande aktiviteter för en delad repertoar 

Däremot är det möjligt att ha gränsmöten och gränsöverskridare mellan bara några få 
praktikgemenskaper. Det kan vara så att de praktikgemenskaper som skriver på samma text skulle 
kunna förhandla fram ett gemensamt skrivsätt och lära av varandras arbetssätt. En deltagare sa att det 
inte gick att söka på vissa ord i gamla texter medan en annan sa att den alltid sökte efter specifika ord i 
gamla texter när den var osäker. Många uppgav att det var svårt att bearbeta underlag från ingenjörer 
till rätt information och disposition, medan en person uppgav att den hade gjort en mall med vilken 
information som behövdes och i vilken ordning för ingenjören att fylla i. En möjlighet att utbyta 
erfarenheter och arbetssätt skulle förmodligen underlätta deras arbetsprocess.  
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Ett möjligt sätt att skapa förhandling mellan praktikgemenskaper utan att ta upp för mycket tid skulle 
kunna vara fokusgrupper. Genom att vissa teknikinformatörer möts och försöker hitta gemensamma 
processer åstadkoms en förhandling inom teknikinformatörernas praktikgemenskap men mellan 
arbetsgrupperna, vilket gör beslutet mer legitimt och förmodligen mer anpassat till den vardag 
teknikinformatörerna känner igen. Viktigt är att även språkvårdarna får ingå i de grupperna, för att 
skapa en gemensam repertoar mellan språkvårdarna och teknikinformatörerna.   
 
Fler gränsöverskridande aktiviteter skulle alltså förmodligen ge fler praktikgemenskaper en delad 
repertoar. Även om man inte lyckas bygga en enda gemensam repertoar för alla 35 teknikinformatörer 
skulle man i alla fall inte längre ha 35 olika repertoarer. 

6.1.3 Medierande redskap som gränsobjekt 

Även om gränsöverskridande aktiviteter skulle ge ett utbyte, kan man inte förhandla fram en 
gemensam syn i hur många frågor och praktikgemenskaper som helst. Ett komplement kan vara att 
arbeta med de medierande redskapen som gränsobjekt.  
 
Många uppger att de begränsas av att alla jobbar i olika datorprogram så att man inte kan gå in och 
söka på ett enkelt sätt i andras texter. Ett gemensamt datorprogram för alla att arbeta och söka i skulle 
förmodligen förenkla för teknikinformatörerna att förhålla sig till varandras texter. Det skulle också bli 
ett gränsobjekt, något som används i alla praktikgemenskaper och därmed ökar gemenskapen mellan 
gemenskaperna. Ett annat möjligt gränsobjekt skulle vara ett redskap för att hitta alla språkregler på ett 
och samma ställe, vilket inte finns just nu. 
 
Ett viktigt problem att komma till rätta med är också att gamla, ibland felaktiga texter, har ett sådant 
inflytande på hur nya texter skrivs. Detta förvärras av att de gamla texterna är en av de få 
gemensamma gränsobjekten mellan samtliga praktikgemenskaper. Här verkade det inte råda samsyn 
mellan språkvårdsavdelningen och teknikinformatörerna, så en gemensam lösning som båda är med på 
är viktig.  
 
Ett annat förenande gränsobjekt är Acrolinx. Genom att språkreglerna visas varje gång man granskar 
texten förstärks och återskapas just de språkliga normerna. Det förs diskussioner om att med hjälp av 
korpusundersökningar i Scanias texter hitta standarder även för de val som många tagit upp som 
problematiskt, som hänvisningar, varningar och uttryck. Detta är förmodligen enklare än att genom 
diskussion få en gemensam norm i alla situationer. När jag pratar med en deltagare om hur man skulle 
gå tillväga om det fanns ännu fler standarder än idag säger den: ”Verktyget måste styra, så är det. Mer 
saker i Acrolinx, det tror jag. Väldigt mycket stöd i verktyget, det tror jag är rätt väg att gå när vi är så 
många.” 
 
Även om man skulle lyckas göra ett verktyg som har färdiga alternativ för vilka formuleringar som ska 
användas i vilka sammanhang, kommer det fortfarande att råda olika syn på hur texten ska läggas upp 
och hur mycket information som ska tas med. Men det kan vara så att man då är nere i en hanterbar 
mängd att skapa samsyn om, och därmed har möjlighet att genomföra de möten som Wenger och 
Filstad föreslår. 

6.2 Teorins tillämplighet 
Två av uppsatsens frågeställningar var hur aktivitetsteorin och praktikgemenskapsteorin kan tillämpas 
på stora organisationer samt hur språkkonsulter kan använda sig utav dessa teorier i sitt arbete. Detta 
avsnitt syftar till att besvara dessa frågor. 
 
Generellt var teorierna tillämpbara i detta arbete. Precis som de påstod skedde lärande och 
normbildning i den dagliga verksamheten genom förhandling mellan kollegor. Det har också varit 
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mycket användbart att kunna sortera in materialet i teoriernas kategorier praktikgemenskap, 
gränsobjekt, gränsöverskridare, deltagare, normer, redskap, arbetsdelning uppdrag och resultat. Dessa 
kategorier har på ett mycket tydligt sätt synliggjort vad som sker i verksamheten. 

6.2.1 Normer beror på bakgrund 

Trots detta finns det aspekter som jag saknar i modellen, eller som har varit svåra att kategorisera. Det 
första jag saknar i modellen är bakgrund eller historia. Precis som Russel och Yañez (2003) kom fram 
till att personens erfarenhet påverkar vad den anser är ”rätt”, var det tydligt att deltagarnas bakgrund 
påverkar de normer och ideal de har idag. Skillnaden mellan civilingenjörens eller mekanikerns syn på 
språk och den språkutbildades syn var tydlig. Likaså skilde sig den nyanställdes från den 
välateblerades syn på standardisering. Att bara kategorisera in detta under normer och nöja sig med det 
ger inte en så djupgående förklaring som det är möjligt att ge. 

6.2.2 Stora organisationer är komplexa 

Vidare är det svårt att se skilda personliga uppdrag när man undersöker normer ur ett grupperspektiv. 
Ett exempel som kom upp var att en person ville producera och publicera en text fort, för att företaget 
inte skulle drabbas av ekonomiska konsekvenser på grund av bristande information. Samtidigt ville 
språkvårdsavdelningen att mer tid skulle läggas på språket för att hålla översättningskostnaderna nere. 
Förutom att skilda personliga uppdrag spelar in visar detta också att ekonomi och olika avdelningars 
ansvarsområden är viktiga faktorer. 
 
Detta visar på en stor svårighet med teorin. Det är svårt att synliggöra alla samband i en stor 
organisation, som består av många praktikgemenskaper och verksamheter som både går i varandra och 
i sin tur innehåller andra praktikgemenskaper och verksamheter. Om man bara utgår från uppdraget 
enhetliga texter borde alla skribenter sitta tillsammans och skriva i samma program. Detta går dock 
inte, då det försvårar samarbetet med ingenjörerna och gör arbetsprocessen långsammare. Dessutom 
behöver de programmerare och de teknikinformatörer som skapar ett datorprogram arbeta i samma 
skriv- och programmeringsprogram, och kan därför inte arbeta i samma program som de andra 
teknikinformatörerna. 

6.2.3 Alla kategorier är inte tydliga 

Det är inte alltid tydligt under vilken kategori vissa iakttagelser ska sorteras in. Allra tydligast är nya 
texters beroende av de redan befintliga texterna. De befintliga texterna skulle kunna sorteras in som 
både redskap, norm och uppdrag. Ett redskap, för att texten används för att utföra uppdraget. En norm, 
för att den påverkar hur nya texter skrivs. Eller ett resultat för att de delar man behåller blir en del av 
den slutgiltiga texten. 

6.2.4 Makt är en faktor att räkna med 

Aktivitetsteorin och praktikgemenskapsteorin framhåller den ständiga förhandlingen, men på grund av 
olika ansvarsområden, befogenheter och informella maktstrukturer sker inte alltid den förhandling som 
behövs för att skapa en gemensam repertoar. Till stor del kan man sortera in detta under deltagare, 
arbetsfördelning och fullvärdig eller perifer medlem. Men jag anser inte att det täcker allt ändå. 
Teknikinformatören är fullvärdig medlem i sin arbetsgrupp, men kan ändå inte skriva hur som helst, 
då den påverkas av beslut från avdelningen och språkvårdsavdelningen. 
 
Precis som det var svårt att kartlägga alla påverkansfaktorer i en komplex organisation med 
praktikgemenskaper som går i varandra, är det svårt att se hur maktstrukturer från andra 
praktikgemenskaper går in en enskild gemenskap. Praktikgemenskapen påverkas av beslut som ligger 
utanför dess egna ramar att förhandla om, och dessa faktorer är så klart svåra att se med en teori som 
fokuserar på vad som händer inom praktikgemenskapen. 
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6.2.5 En användbar teori för språkkonsulter 

Trots de svagheter som lyfts fram anser jag teorin vara mycket användbar, särskilt i kombination med 
praxisnära forskning. Praxisnära forskning anser jag är en förutsättning för att en sådan här 
undersökning ska kunna genomföras med ett reliabelt resultat. Dessa teorier visar att texten är en del 
av sitt sammanhang och att det finns många faktorer utanför själva skrivandet som påverkar textens 
utformning.  
 
Att som språkkonsult bara titta på texterna och hålla en utbildning om det som är fel kommer då inte 
ge så stor förändring som är möjlig att genomföra. Men när man synliggör olika synsätt och normer, 
och skapar diskussion kring detta, ökar sannolikheten för en varaktig och långsiktig lösning. Dessutom 
kan det vara så att uppdragsgivaren anser något specifikt vara ett problem, men att det egentligen är 
något annat som brister. Med denna metod kommer man närmre en helhetssyn än om man bara ser 
texten som en isolerad enhet. Framför allt visar teorierna var det finns olika synsätt och var det 
behöver byggas en gemensam repertoar. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att teorierna ger ett mycket användbart verktyg för att se vilka 
parametrar som påverkar en text, särskilt i kombination med praxisnära forskning. Dock blir vissa 
parametrar, såsom maktstrukturer och individens historia, inte tillräckligt synliggjorda. Men med en 
medvetenhet om dessa svagheter tror jag att man som språkkonsult kan ha stor nytta av aktivitetsteorin 
och praktikgemenskapsteorin för att se eventuella problem och ge förslag på långsiktiga och varaktiga 
lösningar. 
 

6.3 Metoddiskussion  
Min metod har varit att använda praxisanalys för att tillsammans med Scania komma fram till vad som 
påverkar hur teknikinformatörerna skriver. Utifrån resultatet ställdes frågan om det är möjligt att med 
hjälp av aktivitetsteorin och praktikgemenskaper skapa samstämmighet om språk och skrivande i en 
sådan stor organisation som Scania. 
 
Frågeställning och metod har valts tillsammans med praktiken, i det här fallet språkvårdsavdelningen, 
i enlighet med praxisanalysens koncept. Jag har samlat in material under hela undersökningsperioden 
och reflektioner och diskuterat resultaten med verksamhetens deltagare för att de ska bli så valida som 
möjligt. Detta har varit en väldigt viktig del då Scanias organisation är för stort för att det ska gå att 
sätta sig in i på så kort tid. 
 
En teknikinformatör sa att ”[det är] mycket att lära sig, efter ett och ett halvt år känner jag mig 
fortfarande ny”. Språkvårdaren erkänner att fastän hon har jobbat i över ett år på sin tjänst, och flera år 
på en liknande tjänst inom Scania innan dess, så känner hon fortfarande att det är massor hon inte kan 
om teknikinformatörernas processer. Min deltagande observation under tio veckor kunde alltså bara ge 
ett litet skrapande på ytan och absolut ingen heltäckande bild. 
 
Ett annat problem med min deltagande observation var att jag inte satt tillsammans med 
teknikinformatörerna. Eftersom de är utspridda satt jag på språkvårdsavdelningen, och ibland fick jag 
en känsla av att det gjorde dem rädda för att jag skulle vara någon sorts kontrollant, utsänd av 
språkvården. Detta förtydligades i enkäten när någon kommenterade ett svar med ” jag borde tycka 
det, men jag gör det inte”. För att komma till rätta med det var jag noga med att i observationer och 
intervjuer förtydliga att jag inte var där för att kontrollera, utan för att lära mig utav dem vad de gör. 
 
Trots detta är jag övertygad om att praxisnära forskning är enda sättet att gå till väga i en liknande 
studie. Däremot är det möjligt att min metod kan förfinas ännu mer till framtida forskning. 
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7 Slutsatser och framtida 
forskning 
Denna uppsats syftade till att undersöka vad som påverkar Scanias teknikinformatörer i deras 
skrivande, och hur man kan välja vad som ska påverka dem. Vidare syftade den till att undersöka 
aktivitetsteorins och praktikgemenskapsteorin tillämplighet och relevans för språkkonsulter. 
Min slutsats är att teknikinformatörerna verkar i flera olika praktikgemenskaper och att de påverkas av 
den dagliga förhandlingen inom respektive praktikgemenskap. Vidare påverkas de av tidigare texter 
och beslut från andra praktikgemenskaper som de själva inte förhandlat fram. Om man vill påverka 
teknikinformatörers skrivvande tror jag att det behövs en kombination av fler gemensamma 
gränsobjekt och gränsmöten. 
 
Teorierna påvisade många faktorer som påverkade teknikinformatörernas skrivande, men saknade ett 
tydligt sätt att placera in historia och intertextualitet. Det var också komplicerat att med hjälp av teorin 
synliggöra alla de faktorer som påverkar i en sådan komplex organisation som Scania, och att se hur 
maktstrukturer utanför praktikgemenskapen påverkar.  
 
För framtiden vore det därför intressant med mer forskning om hur texter påverkas av komplexa 
organisationer. Vad händer med en text när den går genom flera avdelningar, som alla har olika 
uppdrag, tidsramar och budgetkrav? Ett annat område för framtida forskning vore hur aktivitetsteorin 
och praktikgemenskapsteorin kan knytas mer till en historisk aspekt. Hur påverkas texten av 
deltagarnas bakgrund och erfarenheter? Slutligen kan också kategorierna deltagarroller, arbetsdelning 
och perifer deltagare fördjupas för att se sambandet mellan makt, ansvar och textens utformning. 
Särkilt något sätt att koppla hur en praktikgemenskap påverkas av maktstrukturer i andra 
praktikgemenskaper vore spännande att se.
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8.2 Intervjuer 
8/4-14 Intervju med fadder 
15/4-14 Intervju med Almqvist 
30/4-14 Intervju med Björkqvist 
5/5-14 Intervju med Cederqvist 
6/5-14 Intervju med Dalqvist 
7/5-14 Intervju med Enqvist 
8/5-14 Intervju med Furuqvist 
14/5-14 Intervju med Granqvist angående resultatet 
16/5-14 Intervju med Scanias två språkvårdare angående resultatet 

8.3 Dokument 
Tillgängliga via intranätet eller den gemensamma servern: 
Scanias skrivregler 
Beskrivningsstandarder 
Språkfrågor 
 
Texter skickade av deltagare (för att inte avslöja vilka deltagare som deltagit har jag valt att inte skriva 
ut vilka texter jag läst) 

8.4 Deltagande observation 

Genomfördes avdelningarna YSRM, YSRI, YSNB, YSNA mellan den 31/3-2014 och 2/5-2014. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor 
 

1) Vilka hjälpmedel använder du?  
• Scania lexicon 
• Acrolinx 
• Beskrivningsstandarder 
• Språkfrågor på InLine/Språkportalen 
• Scanias skrivregler ” Ett skrivsätt, allas ansvar” 
• Kollegor 
• Språkvården 
• Annat, nämligen: 

 
2) Om det är något av de du känner till som du inte använder, varför?  
• Har inte tid 
• Är inte relevant/går inte att tillämpa på min text 
• Förstår inte hur jag ska använda det 
• Inaktuella  
• Annat skäl, nämligen: 

 
3) Samarbetar du med någon annan skribent om texter?  

 
• Vi skriver texten tillsammans 
• Jag ger respons på andras texter 
• Jag får respons på mina texter 
• Jag diskuterar frågor om text och skrivande med andra 
• Annat sätt, nämligen: 

 
4) Vad lärde du dig på introduktionsprogrammet med språkvårdaren? 

 
• Har inte deltagit i ett sådant 
• Har glömt vad som togs upp 
• Hur jag använder Scania lexicon 
• Hur jag använder Acrolinx 
• Hur min text bidrar till hela texten 
• Hur min text påverkar översättningen 
• Varför Scania vill ha enhetliga texter 
• Inget av ovanstående 
• Annat, nämligen: 

 
5) Vilken språklig hjälp har du fått av din fadder? 

 
• Hade ingen fadder 
• Hjälp med att använda Scania lexicon och Acrolinx. 
• Blivit visad var jag kan hitta skrivregler och liknande skrivhjälp. 
• Blivit visad var jag kan hitta beskrivningsstandarder och hur jag använder dem. 
• Annat, nämligen: 

 
6) Hur har du lärt dig att skriva de texter du skriver?  
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• Språkutbildning på universitet/högskola 
• Skrivutbildning inom Scania 
• Fått hjälp av kollegor när jag känt mig osäker 
• Annat, nämligen: 

 
7) Vad behandlades på dessa utbildningar: 

 
• Språkriktighet (ex särskrivning, interpunktion osv) 
• Ordböcker och andra hjälpmedel 
• Termval och standardiserade uttryck 
• Hur man anpassar sin text till sin läsare 
• Vad som gör texter lätta eller svåra att förstå 
• Hur man skriver texter som är lätta att översätta 
• Annat, nämligen: 

 
8) Vad tycker du är svårast när du skriver? 

 
• Välja ut rätt information 
• Tolka informationen från olika källor, ex metodingenjörer och ECO. 
• Hitta rätt term 
• Formulera meningar 
• Skriva komplicerade saker på ett enkelt sätt 
• Annat, nämligen: 

 

Har du några synpunkter på skrivandet i ditt arbete som du vill lägga till? 
 
Om det är aktuellt, kan du tänka dig att ställa upp på en intervju om ditt skrivande? 
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