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Sammanfattning 

I denna studie undersöks kontextuella faktorers inverkan på diskursen i en standard, SS 624070, 

framtagen av det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute. Undersökningen 

går igenom vilka premisser och faktorer som gör att diskursen i standarden ser ut som den gör. 

Undersökningen omfattar även hur aktörerna ser på denna diskurs, och hur användandet av standarden 

ser ut. Materialet består av intervjuer och texter som har analyserats utifrån diskursanalytiska begrepp. 

Med hjälp av intertextualitet och tematisering försöker undersökningen ge svar på hur kontextuella 

faktorer påverkar både hur denna diskurs skapas och hur den förstås. Analysen sker främst på 

makronivå för att ge en övergripande bild av hur kommunikationssituationen ser ut, vilka problem 

som uppstår och vad man kan göra åt dessa problem. 

 

Resultaten visar att SS 624070, och standarder överlag, förmedlar en specifik standardiseringsdiskurs. 

Denna diskurs ser i stort sett likadan ut oavsett vilken standard det handlar om. Diskursen styrs väldigt 

kraftigt av bland annat tradition och skrivregler som bestämmer både på mikro- och makronivå hur 

standarder ska skrivas. Detta görs för att uppfylla flera olika syften. Syften som stämmer överens med 

hur standarder överlag fungerar . De ska vara likformiga och kompatibla med varandra, och behöver 

därför ha samma diskurs för att leva upp till det syftet. Samtidigt blir standardernas diskurs en del av 

SIS ansikte utåt. Den enhetliga diskursen visar på hur SIS arbetar med att göra världen mindre 

splittrad. Inte bara för externa parter utan även för sig själva. Diskursen har en funktion i sig, samtidigt 

som den visar mer övergripande på SIS egna funktion.  

Nyckelord 
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1. Inledning 

Standarder är en form av text som sällan har undersökts ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Hur 

standarder skrivs och används, och varför detta sker som det gör, är i princip outforskat. Samtidigt 

visar forskning på att om man vill arbeta effektivt med språket i en text så är det absolut nödvändigt att 

känna till dess kontext.  

 

I den här undersökningen ser jag till två aspekter av standarden SS 624070:s kontext. Dels undersöker 

jag hur standardens språk formas av villkoren bakom textproduktion. Dels undersöker jag hur de olika 

aktörerna använder och ser på den färdiga produkten. Detta gör jag med hjälp av analysbegrepp från 

diskursanalytiska inriktningar. Jag använder mig även av tidigare studier som har gjorts om kontextens 

roll i texters mottagande. Undersökningen har i stor utsträckning skett i samarbete med det svenska 

standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute och utgår från standarden SS 624070 - 

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav. 

 

Med den här undersökningen hoppas jag kunna bidra med en klarare bild av vad standarder faktiskt är, 

och hur de fungerar språkligt. Undersökningen ska kunna användas som grund för framtida 

språkinsatser inom standardiseringsvärlden, och särskilt då på SIS där undersökningen har skett. 

Förhoppningen är att undersökningen ska kunna ge svar på frågor om hur begrepp som begriplighet, 

tydlighet och mottagande fungerar i denna standardiseringskontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogör jag för den bakgrundsinformation som är nödvändig att känna till för att kunna 

sätta sig in i denna undersökning. Jag förklarar vad standardisering är, hur det fungerar och 
standardiseringsorganisationerna SIS och ISO:s roll i det. Jag kommer även att förklara mer ingående 

hur SS 624070, standarden jag har utgått ifrån, fungerar och används.   
 

2.1. Vad är en standard? 
 

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Standardisering 

är själva processen när intressenter träffas och kommer överens om hur lösningen ska 
utformas.  

 

Så beskrivs standarder och standardisering av Sveriges största standardiseringsorgan, SIS, Swedish 

Standards Institute (2013:9). Standarder kan även beskrivas som frivilliga regler. Dessa frivilliga 

regler utvecklas utifrån de behov som finns på marknaden, och organisationer väljer sedan själva om 

de vill arbeta efter dem eller inte. Fördelarna med att göra detta kommer när flera organisationer 

arbetar utifrån samma standarder. De utgår från samma normer eller premisser kan man säga. Detta 

underlättar kontakten mellan olika organisationer, branscher och, i det internationella perspektivet, 

länder. Ett företag som tillverkar skrivare har till exempel en klar fördel om dessa skrivare är 

anpassade efter det standardiserade A4-formatet på papper. Standarder och arbetet med 

standardisering finns idag på samhällets alla nivåer.   

 

2.2. SIS, Swedish Standards Institute 

Det finns idag flera standardiseringsorgan som utvecklar standarder inom olika områden. I Sverige är 

det som sagt SIS, Swedish Standards Institute som är det största och marknadsledande organet. SIS 

ingår tillsammans med standardiseringsorganen SEK och ITS i Sveriges Standardiseringsförbund. SIS 

är en ideell förening som får sina intäkter främst från medlemsavgifter och försäljning av standarder, 

handböcker och annat material. 2013 hade SIS 1 694 organisationer som medlemmar (Om SIS 2013). 

Alla former av organisationer kan bli medlemmar i SIS, från statliga myndigheter till privata företag. 

Däremot kan inte privatpersoner bli medlemmar. Medlemmar i SIS får möjlighet att påverka både 

vilka standarder som ska tas fram och hur.  

 

2.3. ISO, International Organization of 
Standardization 

SIS har av regeringen utsetts till att representera Sverige i den internationella 

standardiseringsorganisationen ISO, International Organization of Standardization (SIS 2013:7). ISO 

fungerar på liknande sätt som SIS, med skillnaden att det är en global organisation vars medlemmar 
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består av länder. I likhet med Sverige och SIS representeras dessa medlemsländer av nationella 

standardiseringsorganisationer. ISO har funnits sedan 1947 och har idag 163 medlemsländer. Målet 

med ISO är att underlätta internationell handel och effektivisera den globala industrin (ISO About us). 

Som namnet antyder så arbetar ISO för den internationella marknaden och utvecklar standarder som 

ska gälla globalt. Dessa internationella standarder kan utvecklas från standarder som från början bara 

utvecklats för ett specifikt land.  

 

2.4. Hur skapas en standard? 

Varken SIS eller ISO tar själva initiativet till skapandet av en ny standard. Istället är det medlemmarna 

som kommer med förslag på vad som kan utvecklas till en standard, baserat på behov de har sett inom 

sitt område (Om SIS 2013). Om även andra medlemmar ser behov av standardisering där så påbörjar 

SIS arbetet med att ta fram en ny standard, eller reviderar en redan existerande för det nya behovet. 

När beslutet har tagits att utveckla en ny standard sätter SIS ihop en arbetsgrupp. Arbetsgruppen består 

av en projektledare från SIS och av deltagare som kommer in externt från medlemsorganisationer som 

är intresserade av att delta i utvecklingen. Deltagarna är alltså inte anställda på SIS, utan tas in 

eftersom de har fackkunskaper inom det aktuella ämnet, och för att medlemmarna själva ska kunna 

påverka standardiseringsprocessen i högre grad. Som medlem i SIS är det alltså möjligt att utveckla 

standarder som den egna organisationen senare kommer att använda. Detta är ofta en avgörande 

anledning till att organisationer väljer att vara medlemmar i SIS, då det ger dem möjlighet att påverka 

den egna marknaden. Den färdiga standarden fastställs sedan inte förrän den har gått igenom en 

revision och blivit godkänd av medlemmarna (ISO How does ISO develop standards? & Om SIS 

2013). 

 

2.5. SS 624070:2009 - Ledningssystem för 
kompetensförsörjning - Krav 

Till den här undersökningen har jag utgått från den senaste revisionen av standarden SS 624070 - 

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav. Denna standard har utvecklats av den tekniska 

kommittén SIS/TK 304. Den är en av flera standarder inom den övergripande kategorin 

ledningssystem. I korthet kan ledningssystem beskrivas som metoder och tillvägagångssätt för att leda 

och styra organisationer.  

 

Det finns olika former av ledningssystem, till exempel för informationssäkerhet och arbetsmiljö. SS 

624070 behandlar kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning handlar om hur en organisation 

arbetar för att rätt kompetens ska hamna på rätt plats, och i rätt tid, i organisationen. SS 624070 är 

alltså en standardiserad metod för hur ledningen i en organisation ska arbeta, och vilka beslut de ska 

ta, för att organisationens samlade kompetens ska kunna användas optimalt. 
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Till skillnad från mer branschinriktade standarder är SS 624070 framtagen för att kunna fungera inom 

i princip vilken typ av organisation som helst. Utdraget från SS 624070 nedan ger en inblick både i 

standardens användningsområden och i dess sätt att använda språket. 

 

Ledningssystem bör utformas och införas för att rätt beslut ska fattas i hela 

organisationen och för att beslutens konsekvenser kommer att följas upp. Att införa ett 

ledningssystem för kompetensförsörjning bör därför vara ett strategiskt beslut av 

organisationens högsta ledning.  

 

Hur ett ledningssystem bör utformas och införas påverkas av organisationens behov, 

särskilda mål, de produkter som tillhandahålls, de processer som tillämpas samt av 

organisationens storlek, struktur, utvecklingsfas och kultur. Avsikten med denna 

standard är alltså inte att tvinga fram likformig uppbyggnad hos ledningssystem för 

kompetensförsörjning eller likformighet hos dokumentationen utan att skapa ett 

ledningssystem som är anpassat till organisationen. 

 

Principerna för ledningssystem, som utgör grunden för standarderna i SS-EN ISO 

9000-serien och SS-EN ISO 14000-serien såväl som för andra ledningssystem, betonar 

betydelsen av de mänskliga resurserna och behovet av rätt kompetens. 

Arbetsmarknaden och samhället i övrigt har dessutom ett behov av att rätt kompetens 

finns tillgänglig och tas tillvara. Syftet med denna standard är att ange vad som krävs 

för att tillfredsställa dessa behov. (SS 624070, s. 3) 

 

SS 624070 är en nationell standard, vilket innebär att den i nuläget endast gäller för den svenska 

marknaden. En nationell standard kan göras om till en internationell, om behov och intresse för det 

finns hos medlemmarna. Samtidigt har SS 624070 utvecklats för att komplettera den internationella 

standarden SS-EN ISO 9001 - Ledningssystem för kvalitet. SS 624070 går mer in på djupet på 

kompetensförsörjningen, som är en av de aspekter av ledningssystem som berörs i ISO 9001.  

 

Rent konkret är SS 624070 en text på 16 sidor som kunder kan köpa antingen i tryckt format eller 

digitalt i PDF-format. Den är en så kallad kravstandard, vilket innebär att en organisation måste 

uppfylla de krav som står i standarden för att kunna säga att de arbetar efter den. Det finns även 

vägledande standarder som endast kommer med rekommendationer. Standarden tar upp vilka kraven 

är, och vad en organisation ska göra för att uppfylla dessa krav. Till hösten 2014 kommer det att ske 

en omröstning bland deltagarna som har utvecklat SS 624070. Omröstningen avgör om standarden ska 

revideras ännu en gång och då anpassas efter en ny mall som utvecklas för ISO 9001 och andra 

ledningssystemsstandarder. Denna undersökning blir därför extra relevant eftersom en sådan 

revidering skulle ge utrymme för den typ av språkliga insatser som diskuteras i denna undersökning. 
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2.6. Kompetensförsörjning - från strategi till 
resultat 

Handboken Kompetensförsörjning - från strategi till resultat (Bowin 2011) kan köpas separat från SIS 

Förlag AB. Den behandlar ledningssystem för kompetensförsörjning och är skriven specifikt för att 

fungera som ett komplement till SS 624070. Den är skriven av kommittén som tog fram SS 624070 

och ger mer konkreta tips och exempel på hur en organisation ska gå tillväga för att implementera 

standarden. Det är inte alla standarder som har en tillhörande handbok av detta slag. Handböcker 

utvecklas till en standard när det av en eller annan anledning finns behov av en sådan bok. 

Handbokens funktion beskrivs i dess förord: 

 

Denna handbok är fristående från standarden SS 624070:2009, men följer den i dess 

grundläggande uppbyggnad och ger kompletterande upplysningar och fördjupad 

vägledning. Referenser till standarden ges också löpande i texten. Med handbokens 

hjälp kan en organisation bygga upp och utveckla ett systematiskt och strukturerat 

arbetssätt för sin kompetensförsörjning. Handboken blir också användbar för 

organisationer som väljer att gå vidare i ett certifieringsarbete. Konkreta exempel ges 

på rutiner, verktyg och blanketter som underlättar arbetet. Målgrupper för handboken 

är främst ledningsgrupper, personalfunktioner och alla andra som är intresserade av 

strategisk kompetensförsörjning (Bowin 2011:6). 

3. Tidigare forskning 

Det finns relativt lite forskning om standarder och standardisering. I alla fall i relation till vilken stor 

roll standardisering har i världen idag. I Sverige är det främst Kristina Tamm Hallström som har 

forskat inom detta område. Hon har bland annat undersökt hur standardiseringsorganisationerna ISO 

och IASC arbetar med den auktoritet som krävs för att andra organisationer ska välja att följa de 

standarder som de tar fram (se Tamm Hallström 2000 samt 2004). Vid Lunds universitet finns även 

forskningsavdelningen The Standardisation Research Centre (SRC) som är en del av Institutet för 

Ekonomisk forskning. Där sker forskningen främst med fokus på ekonomiska och sociala 

konsekvenser av standardisering (Weaver 2013). 

 

Forskning på standarder ur ett språkvetenskapligt perspektiv har i princip inte förekommit tidigare. I 

Sverige är det endast Sofie Sundholm som har undersökt de språkliga aspekterna av standarder innan 

denna undersökning. I kandidatuppsatsen Standarder får världen att fungera (2006) undersöker hon 

kontexten runt en internationell standard om informationssäkerhet som har översatts till svenska. I 

likhet med SS 624070 har standarden som hon har undersökt en tillhörande handbok. Hennes 

huvudsakliga syfte har varit att se hur standarden relaterar till denna handbok, till det engelska 

originalet och till andra auktoriteter som kan ha en roll i standardens utformning. 
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4. Syfte 

En text står aldrig själv, utan fungerar alltid i ett sammanhang. Syftet med denna undersökning är att 

undersöka delar av det sammanhang som standarden SS 624070 skapas och används i. De delar som 

undersöks är villkoren som styr textproduktionen, själva användandet av standarden och aktörernas 

syn på kommunikationssituationen. Genom att undersöka vilka villkor som styr textproduktionen 

hoppas jag kunna säga något om varför språket i standarden ser ut som det gör. Detta kopplar jag till 

hur den färdiga standarden fungerar i praktiken genom att undersöka hur de olika aktörerna ser på den 

kommunikationssituation som skapas runt SS 624070. På detta sätt hoppas jag kunna bidra med en 

ökad förståelse för hur standarder fungerar som kommunikativt verktyg, och hur man skulle kunna 

arbeta språkligt med dem. 

 

Denna undersökning kan ses som en förstudie. Tanken är att den ska kunna fungera som underlag för 

eventuella språkinsatser på SIS, eller andra standardiseringsorgan, i framtiden. Forskning visar på att 

förståelse för kontext, premisser och kommunikationssituationen är av yttersta vikt för att man ska 

kunna arbeta effektivt med begriplighet och tillgänglighet i en text. Med en förståelse för premisserna, 

förväntningar och aktörernas syn kan resultatet av en eventuell språkinsats på SIS bli bättre.  

 

För att uppnå undersökningens syfte har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur formas SS 624070:s diskurs, och vilka villkor finns vid textproduktionen? 

 Hur ser aktörerna på SS 624070:s kommunikationssituation? 

 Hur kan man arbeta språkligt med standarder utifrån ovanstående frågor?  

5. Teoretiska utgångspunkter 

Denna undersökning baserar sig på flera teoretiska tankegångar och begrepp. Vad jag har utgått ifrån, 

och hur det fungerar, förklaras i detta avsnitt. Av naturliga skäl kan större teorier om språk, kontext 

och så vidare inte förklaras i sin helhet här. Jag kommer därför endast gå igenom de delar av en teori 

som har varit viktiga för denna undersökning. 

 

5.1. Diskurs 
Diskurs är ett ord som används mycket i denna undersökning. Ordet används även på lite olika sätt av 
olika forskare och inriktningar. Därför behöver det definieras tydligare innan man använder det. Jag 

har utgått från Jørgensen & Phillips, som kallar diskurs för de mönster som vi strukturerar språket 

efter för att passa in det i sociala strukturer och praktiker (1999:1). Diskursanalys, som också är ett 

begrepp som används i denna undersökning, är utforskandet av dessa mönster. Jørgensen & Phillips 
kallar även diskurser för “...a particular way of talking about and understanding the world (or an aspect 
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of the world)” (ibid). I denna definiton ingår alltså hur ens världsbild och attityder speglas i språket. 

Till denna undersökning har jag dock inte utforskat detta i någon större utsträckning, då det skulle 

kräva en annan typ av analys. Jag definierar alltså diskurs främst som mönster, olika sätt att använda 
språket på i olika situationer.  

 

5.2. Diskursanalys 

Inom diskursanalys ryms det flera olika inriktningar med något olika perspektiv, metoder och syn på 

vad denna diskurs som analyseras faktiskt är. Jag har i olika mån använt mig av begrepp och metoder 

från kritisk diskursanalys (CDA) och medierad diskursanalys (MDA) till denna undersökning. Dessa 

inriktningar har fördelen att de med fördel kan kombineras med andra metoder och tankesätt (Scollon 

& Scollon 2004:2 och Jørgensen & Phillips 1999:138). 

 

5.2.1. Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen är främst utvecklad av Norman Fairclough. Fairclough menar att språk är 

en orubblig del av alla våra sociala aktiviteter och alltid har en roll, i en eller annan bemärkelse. 

Konsekvensen av detta blir att all analys av det sociala måste ta hänsyn till språk, och vice versa 

(Fairclough 2003:2). Kärnan i kritisk diskursanalys är att undersöka relationerna mellan sociala 

faktorer och diskurser. Detta menar Fairclough är en del av ett större projekt som består av att 

analysera hela vårt samhälle. Med bland annat den kritiska diskursanalysen menar Fairclough att vi 

kan få insyn i hur vårt samhälle fungerar, orättvisor och fördomar som kan finnas och hur det kan 

förändras (Fairclough 2003:202-204).  

 

Diskurs, genre och stil 

Fairclough utgår från att det finns tre övergripande kategorier som kan urskiljas i alla sociala praktiker 

och språkliga händelser. Dessa är genre, diskurs och stil (2003:26). Diskurs enligt Fairclough är i 

princip samma sak som den definition Jørgensen & Phillips bidrog med ovan. Genre ser han som olika 

sätt att agera och förmedla språk på. “We can distinguish different genres as different ways of 

(inter)acting discoursally”. Genrer kan vara flexibla eller statiska i olika hög grad (Fairclough 

2003:66). Det innebär att det i vissa genrer finns större möjlighet för variation eller att ta in olika 

diskurser. Man kan så att säga tänja mer på gränserna och ändå fortfarande befinna sig i samma genre. 

Andra genrer är mer stängda, och där behöver man hålla sig inom vissa bestämda ramar (jfr Prior 

2006:62-63). 

 

Stil slutligen är olika sätt att vara på. Detta handlar främst om hur individer varierar i sitt sätt att 

uttrycka en och samma diskurs. Fairclough använder dessa begrepp för att kunna analysera och säga 

något om hur diskurser relaterar till omvärlden, och till de personer som är involverade i diskursens 

kommunikationssituation (Fairclough 2003:27). 

 

Fairclough konstaterar att texter (som här ska förstås i en vid bemärkelse) kan ha stor effekt på sin 

omgivning. Denna effekt är dock varken regelbunden eller direkt förutsägbar. Fairclough varnar 
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särskilt för tanken att en viss typ av diskurs och språk får en viss typ av effekt. Han menar att det finns 

för många faktorer utanför texten i sig som påverkar hur vi uppfattar texten, och att samma text kan ha 

olika effekt på olika aktörer (Fairclough 2003:8).  

 

5.2.2. Medierad diskursanalys 

Medierad diskursanalys fokuserar på sociala handlingar, och undersöker sedan vilka diskurser som tar 

sig uttryck i dessa (Hanell & Blåsjö u.u). Centralt inom inriktningen är tanken att diskurs alltid 

medieras, det vill säga förmedlas genom något annat (till exempel en standard). MDA är en social 

inriktning med nyvygotskianska tankar där individers roll i diskurs och sociala handlingar är 

väsentligt. Målet är att hitta de sociala faktorer, aktörer och handling som gör att en diskurs ser ut på 

det sätt den gör (Scollon & Scollon 2004:3).  

 

MDA fokuserar mycket på att en undersöknings deltagare aktivt ska delta i undersökningen. Blåsjö 

konstaterar att ett mål i MDA är att forska med deltagarna, inte om dem (2014:1). Detta kallas för 

deltagarperspektiv. Scollon & Scollon förespråkar detta, och anser att som forskare måste man bli en 

del av den sociala praktik som man analyserar för att verkligen kunna komma med en givande analys 

(2004:3). På detta sätt är MDA en form av diskursanalys med ett snarast etnografiskt perspektiv. Detta 

etnografiska perspektiv syns även i synen på materialinsamling. Scollon & Scollon menar att det 

viktiga inte är att materialet är stort, utan att det är brett (2004:6-7). Med det menar de att forskaren 

behöver samla in materialet på olika sätt, och på det sättet få ett rikt och varierat material. Med denna 

form av triangulering kan forskaren få en sannare bild av det hen undersöker.  

5.3. Intertextualitet 

Intertextualitet handlar om att varje text, vare sig den är skriven eller talad, förutsätter andra texter 

(Ajagán-Lester m.fl. 2003:203). Det innebär att texter både påverkar och påverkas av andra texter. 

Denna påverkan kan ske på olika sätt. Fairclough delar upp intertextualitet i manifest intertextualitet 

och interdiskursivitet (Jørgensen & Phillips 1999:139). Manifest intertextualitet är när andra texter 

explicit syns i en text, till exempel genom direkta citat eller hänvisningar. Interdiskursivitet är när 

andra texter syns mer abstrakt, genom att diskurserna de förmedlar “smittar av sig” på en text. Ett 

språkligt mönster får drag av eller påverkas på andra sätt av ett annat. 

 

Konceptet intertextualitet kommer från början från den ryska språkteoretikern Michail Bachtin. Det 

blev känt under namnet intertextualitet när Julia Kristeva använde sig av denna term och utvecklade 

konceptet under 1960-talet (Emtell Olofsgård 2002:6). Intertextualitet spelar en viktig roll både i CDA 

och MDA. Fairclough använder begreppen manifest intertextualitet och interdiskursivitet för att se hur 

tidigare texter påverkar och vilken hänsyn som tas till framtida texter. På detta sätt kan man se hur en 

texttyp skapas, används och förändras.  

 

Detta tidsperspektiv, med fokus på tidigare och framtida texter, är särskilt starkt inom MDA. Där 

manifesteras det i begreppet historisk kropp, som handlar både om texters tidsperspektiv och hur 

sociala aktörers bakgrund påverkar text och social praktik (Blåsjö 2014:3-4). Detta tidsperspektiv kan 
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även kopplas till Bachtins modell av den dubbla dialogen. Modellen har två axlar: interaktionsaxeln 

och konventionsaxeln. Interaktionsaxeln visar hur texten förhåller sig till den som har skrivit den, 

mottagaren av texten och den dialog som kan sägas ske mellan dem. Konventionsaxeln visar i ena 

änden hur texten förhåller sig till det förflutna, i form av sociala och textuella normer, tidigare texter 

med mera. I andra änden visar axeln hur texten förhåller sig till framtiden, och texter som ännu inte är 

skrivna (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:207). 

 

5.4. Forskning om kontext och mottagande 

Forskning om hur kontext och språkliga normer hör ihop med förståelsen av en text är inte en teoretisk 

utgångspunkt på samma sätt som diskursanalys är. De undersökningar som jag redogör för nedan har 

dock varit så centrala för denna undersökning att de hör mer hemma i detta avsnitt än under Tidigare 

forskning. Flera av undersökningarna undersöker kontextuella faktorer utifrån ett klarspråksperspektiv. 

De utgår då till största delen från myndighetstexter, vilket hör ihop med att det är den typen av text 

som klarspråk från början har utvecklats för (Rahm & Ohlsson 2009:27).  

 

5.4.1. Andreas Nord - Att göra någon annans text tydlig 

Andreas Nord (2011) presenterar en fallstudie av hur två språkvårdare har arbetat med att granska och 

revidera språket i myndighetstexter. Centralt i undersökningen är tanken att texter påverkas av de 

normer som finns i kontexten de skrivs i. Nord undersöker hur språkvårdarna förhåller sig till dessa 

normer som har påverkat textproduktionen. Nord granskar bland annat klarspråk ur ett kritiskt 

perspektiv och, i likhet med Fairclough, varnar för övertron på ytspråkliga faktorers roll i begriplighet 

(2011:22). Nord menar att språkvårdare behöver en djupare förståelse för språkliga normer, och hur 

sådana normer och kontextuella faktorer påverkar en text och textens förståelse. Nords undersökning 

blir extra relevant för denna undersökning då han bland annat reflekterar över om det är mer exakt att 

prata om diskursplanering, snarare än språkplanering, vid språkliga insatser. Detta eftersom språkliga 

insatser, till exempel klarspråksarbete, innebär att förändra hur olika diskurser och genrer skrivs 

(2011:12).  

 

5.4.2. Marie Sörlin - När texten lämnat myndigheten 

Marie Sörlin (2012) undersöker hur olika medborgare har tagit emot ett utskick från Skatteverket om 

rapportering av lägenhetsnummer. Med hjälp av enkäter undersöker hon hur mottagarna har läst 

texten, vad de har tyckt om den och hur de har förstått den. I likhet med Nord handlar det här om en 

kritisk granskning av klarspråksidealens hantering av kontext. Sörlin kommer bland annat fram till att 

Skatteverkets text rent språkligt fungerar utmärkt, men att den inte är tillräckligt anpassad till den 

situation som den används i. Läsarna hade till exempel inte tillräcklig möjlighet att koppla utskicket 

till sin egen situation eller veta vad Skatteverket ville att de skulle göra. Som en del i detta har texten 

heller inte varit tydlig med vad den faktiskt ska användas till, vilket har försvårat för mottagarna. 
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5.4.3. Emilia Emtell Olofsgård - Bakom boken 

Emilia Emtell Olofsgård (2002) undersöker textproduktionen och vilka produktionsvillkor 

skribenterna på ett bokföretag styrs av när de författar fackböcker. Undersökningen baseras till stor del 

på intertextualitet. Hon introducerar bland annat vad hon kallar en skribentmodell, som liknar Bachtins 

dubbla dialog i sin utformning. Den visar hur textuellt eller formmässigt styrd en skribent blir i sin 

skrivprocess. Den textuella axeln visar hur mycket skribentens text styrs av tidigare texter. Den 

formmässiga axeln visar hur mycket skribentens text styrs av skrivregler, formideal och så vidare. 

Med hjälp av denna modell kan hon utreda vilka bakomliggande faktorer som styr hur den färdiga 

texten ser ut.  

6. Metod och material 

I det här avsnittet presenteras materialet jag har utgått ifrån för denna undersökning. Jag går även 

igenom vilka metoder jag har utgått ifrån för att analysera detta material. Undersökningen har hela 

tiden utgått från ett makroperspektiv. Det innebär att målet med både materialurvalet och analysen har 

varit att få en övergripande bild av den undersökta standarden. 

6.1. Material 

I likhet med vad Scollon & Scollon förespråkar har jag utgått från ett brett material. Huvudsakligen 

kommer dock materialet från två former av källor: texter och kontakt med ett urval av aktörer som har 

en roll i SS 624070:s kommunikationssituation. 

 

6.1.1. Textmaterialet 

Denna undersökning utgår från standarden SS 624070. Utöver den har jag även tagit del av flera olika 

texter som på olika sätt relaterar till SS 624070 och till standardisering i allmänhet. Dessa texter valdes 

ut till stor del eftersom aktörerna själva tog upp deras roll i kommunikationssituationen, och hur de 

anser att dessa texter relaterar till SS 624070. Nedan listar jag de texter som har varit viktigast för 

undersökningen.   

 

 SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav (nationell standard) 

 SS-EN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet - Krav (internationell standard) 

 Kompetensförsörjning - Från strategi till resultat (handboken) 

 Guide för att skriva och redigera svensk nationell standard (intern text från SIS) 

 How to write standards - Tips for standard writers (intern text från ISO) 

 ISO/IEC Directives, Part 2 - Rules for the structure and drafting of International Standards (intern 

text från ISO). 
 

De tre första texterna beskrivs alla i olika grad i Bakgrund. De tre sista texterna på listan behandlar i 

olika form hur internationella respektive nationella standarder skrivs. Dessa är alltså explicit till för att 

styra hur standarders diskurs formas. 
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Dessa texter kan även betraktas som representanter för olika aktörer, främst SIS och ISO. Ajágan-

Lester säger att det inte går att se på texter som passiva produkter av normer och mönster. Istället kan 

de direkt skapa och upprätthålla sådana strukturer (Ajágan-Lester 2001:5). Texterna kan alltså 

representera aktörer, och samtidigt forma andra aktörers åsikter och handlingsmönster. På liknande 

sätt är det förstås aktörer som formar själva texterna.   

 

6.1.2. Kontakt med aktörerna 

Undersökningen är till stor del baserad på åsikter och information från olika aktörer som på ett eller 

annat sätt är involverade i SS 624070:s kommunikationssituation. Aktörerna kan i detta fall delas in i 

två huvudkategorier: skapare och användare av standarder. Användarna är representanter från olika 

organisationer som har köpt den undersökta standarden. Skaparna är medarbetare på SIS som är 

involverade i utvecklandet av standarder. Det finns även den mellankategori som Sundholm kallar för 

“proffsläsare” (2006:23). Det är användare som har varit del av den kommitté som har utvecklat 

standarden. De kan sägas representera båda de andra perspektiven i viss mån. Den “proffsläsare” som 

jag har intervjuat till denna undersökning räknas dock främst som skapare av standarden, då det främst 

är i denna roll som jag har intervjuat hen. Av forskningsetiska skäl är samtliga informanter anonyma i 

den här undersökningen. De har fått pseudonymer baserade på den roll som de främst figurerat som i 

denna undersökning. 

 

Intervjuer 

Jag har intervjuat tre personer till undersökningen. I efterhand har dessa intervjuer i vissa fall 

kompletterats via mejlkontakt. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. De var fria i sitt 

upplägg och strukturerades efter teman, snarare än bestämda frågor. Med MDA:s deltagarperspektiv i 

åtanke gavs informanterna möjlighet att diskutera, utveckla resonemang och bidra med sina egna 

tolkningar på situationen. För att förbättra möjligheterna för friare och mer informella intervjuer 

spelades ingen av dem in. Jag förde istället anteckningar som renskrevs direkt efter intervjuerna. Varje 

intervju varade i ungefär 45-60 minuter.  

 

Två av de intervjuade är medarbetare på SIS, medan den tredje är ordförande för SIS TK 304/AG 6 

Kompetensförsörjning som deltog i utvecklandet av SS 624070. Nedan följer en mer utförlig lista på 

vilka jag intervjuade och vilka pseudonymer de har fått i denna undersökning. 

 

 “Projektledaren” - projektledare inom ledningssystem och min kontaktperson på SIS. 

 “Granskaren” - även Granskaren är projektledare, men arbetar även med granskningen av 

standarder. 

 “Ordföranden” - ordförande för SIS TK 304/AG 6. Hen är inte anställd på SIS och standardisering 

är inte del av hens huvudsakliga yrkesroll. Hen har dock stor erfarenhet av denna form av 

standardiseringsarbete. 
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Mejlintervjuer 

Via mejl intervjuade jag även två representanter från organisationer som har köpt SS 624070. 

Eftersom kontakten med dem skedde skriftligt blev intervjuerna även mer strukturerade och kortare än 

de muntliga intervjuerna. Informanterna fick svara på en serie öppna frågor, och uppmanades att 

utveckla och bidra med egna tankar och reflektioner när de så ville. Detta gjorde de också, i olika mån. 

Båda de intervjuades organisationer hade köpt in handboken i samband med köpet av SS 624070. De 

användare som intervjuades på detta sätt är: 

 

 “HR-chefen” - ansvarig för de mänskliga resurserna på ett större aktiebolag. 

 “HR-specialisten” - ansvarig för de mänskliga resurserna på en nationell myndighet. 
 

Marknadsundersökning 

Via Projektledaren på SIS fick jag även tillgång till en marknadsundersökning som SIS genomförde 

under 2012. Undersökningen handlar om SS 624070 och omfattar 30 informanter som alla har köpt 

standarden. Frågorna kretsar kring hur dessa användare har arbetat med SS 624070, vad de tycker om 

den och hur de tycker att den kan förbättras. 

6.2. Analysmetod 
 

Undersökningen utgår till stor del från ett dialogistiskt perspektiv. I det ingår tanken att varje språkligt 

yttrande är riktat, och att det heller aldrig skapas eller fungerar isolerat från andra yttranden eller 

omvärlden. Yttrandet ingår i en oändlig kommunikationskedja (Ledin 2011:194). Jag har valt 

analysmetod utifrån detta synsätt, och utifrån de teorier och begrepp som beskrivs under Teoretisk 

bakgrund.  

 

Med hjälp av begreppet intertextualitet undersöker jag hur SS 624070 påverkar och påverkas av andra 

texter. Genom att titta på vilka teman som ofta återkommer i materialet kan jag se vilka ämnen som 

aktörerna ser som viktiga för kommunikationssituationen, så kallad tematisering (jfr Scollon & 

Scollon 2004:5). På dessa sätt kan man i analysen säga något om vilka externa faktorer som påverkar 

skapandet och användandet av SS 624070. Hela denna undersökning ligger på makronivå, och 

fokuserar på den övergripande bilden av SS 624070:s kommunikationssituation. Av den anledningen 

har jag till exempel inte gjort närmare textanalyser av textmaterialet, eller samtalsanalys av 

intervjuerna. 

 

Det är här värt att kommentera synen på empiri i denna undersökning. Jag utgår till stor del från vad 

aktörerna själva säger, och den intertextuella analysen utgår från hur aktörerna ser på de olika texterna 

runt SS 624070. Emtell Olofsgård påpekar att detta tillvägagångssätt kan leda till att man endast får 

tillgång till hur aktörer tror att en situation ser ut, och inte hur den faktiskt är (2002:7). Precis som hon 

själv påpekar kan detta dock vara till fördel för denna typ av undersökning på makronivå. Det kan visa 

på hur missförstånd uppstår i en kommunikationssituation och hur olika perspektiv ser på det hela. Hur 

de olika aktörerna skiljer sig i sin syn på standarden och diskurserna runt den är väsentligt för att förstå 

den övergripande situation den fungerar i. I slutändan är detta ett drag från MDA:s nyvygotskianska 
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tankegångar. Sociala praktiker och medierade handlingar skapas socialt, och behöver även förstås från 

detta perspektiv (jfr Blåsjö 2014).  

 

6.2.1. Metodkritik 

Jag har i denna undersökning utgått från två relativt olika teorier, medierad diskursanalys och kritisk 

diskursanalys. Dessa har dessutom kombinerats med flera olika undersökningar om kontext och 

begriplighet. Detta kan ses som en svaghet i undersökningen då jag kan sägas ha utgått från flera olika 

perspektiv samtidigt. Som redan har nämnts så är dock både Fairclough och Scollon & Scollons 

metoder lämpliga att kombinera med andra synsätt på detta sätt. I många fall är det rent av önskvärt för 

att uppnå det syfte man arbetar efter. 

 

Det hade inte heller med denna undersöknings syfte och tidsramar varit möjligt att följa dessa 

perspektiv fullt ut. Faircloughs metoder inriktar sig dessutom främst på analyser på mikronivå, med 

hjälp av textanalys (Jørgensen & Phillips 1999:147). Därför har jag utgått från Scollon & Scollons 

metoder för att bättre kunna få en övergripande bild av kontexten och situationen runt SS 624070. 

Samtidigt har jag inte kunnat ta mig an det starka deltagarperspektiv som finns inom medierad 

diskursanalys, även om jag har inspirerats av det. Som nämndes anser till exempel Scollon & Scollon 

att man behöver bli en del av den praktik man undersöker för att kunna säga något givande om det. 

Detta har jag varken haft tid eller möjlighet till att göra i denna undersökning. Scollon & Scollon 

beräknar att den form av analys de förespråkar kräver minst ett år, vilket är långt mer än denna 

undersöknings tidsramar. 

 

Den typ av material som jag har använt mig av gör även att analysen blir både horisontell och en 

vertikal analys, en blandning som även Blåsjö diskuterar (Blåsjö 2014:6). I likhet med henne har jag 

fått en bred bild av den övergripande situationen, samtidigt som det kan ses som en fallstudie i en viss 

standard, och vissa aktörer. Detta dubbla perspektiv kan vara till fördel, då den ena formen av analys 

kan säga något om den andra. Samtidigt kommer den till bekostnad av att man inte kan fokusera lika 

mycket på det horisontella eller det vertikala som om man bara hade valt en form av analys. Som 

Blåsjö själv påpekar handlar dock en analys alltid om att fokusera på något på bekostnad av något 

annat. 

7. Resultat 

Här presenteras resultaten och analysen av studien. Detta avsnitt utgår från de övergripande 

analyskategorierna, även om gränserna mellan dem inte på något sätt är glasklar. Slutsatserna i 

avsnittet om intertextualitet är till exempel till stor del baserat på aktörernas syn, och kan i sig ses som 

ett tema. Samtidigt behandlas flera av de teman som aktörerna tog upp i de texter som relaterar till SS 

624070. Detta visar också på hur texter kan fungera som aktörer, i och med att det trots allt ligger 

någon form av skribent bakom varje text. Via texten bidrar denna skribent med sitt eget perspektiv till 

kommunikationssituationen. Detta perspektiv behöver inte vara skribentens egna perspektiv, utan 
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representera mer övergripande aktörer. I detta fall kan man till exempel prata om ISO som en aktör 

som är med och påverkar kommunikationssituationen på många sätt genom sina texter. På grund av 

dessa faktorer går det inte att fullkomligt skilja intertextualiteten från tematiseringen, utan båda 

kommer i viss mån dyka upp i båda avsnitt. Detta har i sig visat sig väsentligt för denna undersökning. 

Alla de olika faktorerna hör ihop på olika sätt, och det är viktigt att förstå att få saker fungerar enskilt 

här. 

 

7.1. Intertextualitet 

SS 624070 är på flera sätt en del av intertextuella kedjor där andra texter och diskurser påverkar den 

på olika sätt. Den har även själv en påverkan på andra texter och diskurser. De omkringliggande texter 

som jag har tittat på har påverkat SS 624070 på lite olika sätt. Den största effekten texterna har haft på 

SS 624070 är dock att forma dess diskurs på så sätt att den stämmer överens med hur andra standarder 

ser ut.  

 

Alla de intervjuade aktörerna var nämligen överens om att SS 624070 har en diskurs som är typisk för 

standarder överlag. Skaparna menar dock att denna diskurs kan variera beroende på vilken form av 

standard det handlar om. Detta sker särskilt i standarder som har översatts till svenska. Det beror 

främst på att översättningsprocessen är kraftigt styrd, och inte för att utländska standarder 

nödvändigtvis har en annorlunda diskurs. Denna slutsats stämmer överens med Sundholms slutsatser 

(2006:17). Överlag är dock aktörerna överens om att denna diskurs spänner över de flesta former av 

standarder, och flera kallar diskursen för “standardiseringsspråk”. Detta standardiseringsspråk beskrivs 

överlag på samma sätt av aktörerna. Flera beskriver det som torrt, tråkigt och stramt, och samtidigt 

funktionellt och “rakt på sak”. Dessa olika omdömen står inte nödvändigtvis i kontrast med varandra. I 

sammanhanget är de tre första inte heller så negativa som de först kan låta. HR-chefen pratar till 

exempel om diskursen på följande sätt: 

 

Som standard är det bra att uppställningen och språket är so [sic] torrt som möjligt. 

Kanske särskilt för ett område som kompetensförsörjning som kan upplevas lite svårt 

att ta på och som kan vinna på att stramas upp. 

 

Ordföranden beskrev det hela på liknande sätt och sa att “det kan vara värdefullt med tråk”. Med det 

menade hen, i likhet med HR-chefen, att diskursens form var en förutsättning för att de komplicerade 

ämnen som standarder behandlar ska kunna beskrivas. 

 

7.1.1. Interdiskursivitet 

Varför ser då språket i SS 624070 ut som det gör? Till stor del formas det så kallade 

standardiseringsspråket genom påverkan från andra diskurser och texter. I samband med varför 

texterna blir “torra” och “tråkiga” jämförde till exempel flera av aktörerna standarder med juridiska 

texter. De menar att den diskurs som används i den juridiska världen (lagtexter och domar med mera) 

även i viss mån används inom standardisering. Projektledaren använder ordet “juridikklarhet” för att 

förklara varför det var så. Hen, och andra aktörer, menar att standardiseringsspråket har drag av denna 
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diskurs eftersom det i standarder inte får finnas något utrymme för tvetydighet eller missförstånd. 

Problemet blir att språket därmed blir mer komplicerat och svårare att förstå.   

 

Det är en slags juridikklarhet. Det måste bli lite knepig svenska i det här 

sammanhanget för att det ska bli tydligt, ironiskt nog. (Projektledaren) 

 

Projektledaren och Granskaren ger mig båda exempel på vad det är som gör att 

standardiseringsspråket blir mer svårläst. Projektledaren säger till exempel att de undviker 

formuleringar i stil med “det är viktigt att…” eftersom det kan bli otydligt. Det ersätts istället med 

formuleringar där verbet “bör” används, för att förtydliga vem det är som utför den handling som av 

en eller annan anledning är viktig. Granskaren kommer med följande exempel på hur de skriver för att 

vara tydliga, och hur diskursen påverkas av detta:  

 

Vi skriver till exempel ”denna standard” varje gång vi syftar på den. Man kanske ville 

skriva ”standarden” eller något bara, men då finns risken att någon tror att man syftar 

på någon annan standard. 

 

Allt detta gör att språket blir tydligt och “rakt på sak” som HR-chefen uttryckte det. Samtidigt blir det 

som sagt ett språk som är svårare att läsa, och för mottagaren att ta till sig. Detta tar sig bland annat 

uttryck i själva existensen av handboken. Den finns till just för att göra det komplicerade språket i SS 

624070 mer tillgängligt för användarna. Denna situation där tydligt språk inte är samma sak som 

tillgängligt språk kan kopplas till den juridiska diskurs som standardiseringsspråket påminner om. 

Blåsjö diskuterar just detta i samband med avtalsskrivande och andra juridiska texter. Hon citerar 

Bhatia, som visar på denna frustrerande problematik som standarder har ärvt från juridiken:  

 

...this seemingly impossible task of achieving the dual characteristic of clarity, 

precision and unambiguity on the one hand, and all-inclusiveness in the other hand 

(1993:103, via Blåsjö 2014:5).  

 

Detta hör också ihop med hur SS 624070 och andra standarder förhåller sig till begreppet 

mottagaranpassning, och frågan om vilken den tänkta läsaren egentligen är. Detta diskuteras mer under 

avsnittet Teman.  

 

7.1.2. Språkstyrande texter 

Granskaren förklarade att om man har sett en standard om ledningssystem så ska man kunna plocka 

upp vilken sådan standard som helst och genast förstå hur den är upplagd. Detta är en del av 

förklaringen till den diskurs som har allra störst påverkan på SS 624070: den egna, och andra 

standarders, diskurs. Standarder ska likna varandra, och därför baseras språket i standarder på andra 

standarder. SS 624070 är till exempel i stor utsträckning baserad på den internationella ISO 9001, som 

fungerar som en mer övergripande standard om ledningssystem. Diskursen är alltså till stor del 

textuellt styrd, så som Emtell Olofsgård använder denna term. En standard utgår mycket från tidigare 

standarder, och är i vissa fall helt baserade på dem. I SS 624070 går detta bland annat att se på att 
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vissa formuleringar är direkt hämtade från ISO 9001. I dessa fall visar sig alltså interdiskursiviteten i 

form av manifest intertextualitet, även om det aldrig framgår att formuleringen är direkt tagen därifrån.  

 

För att en organisation ska fungera effektivt, måste den fastställa och styra ett flertal 

sammanlänkande aktiviteter (ISO 9001 s. v och SS 624070 s. 4).  

 

I första hand styrs dock SS 624070 och alla andra standarders diskurser genom skrivregler och 

direktiv. Dessa bestämmer hur en standard får se ut språkligt sett. De intervjuade skaparna av 

standarder menade att det är dessa texter som har allra störst inverkan på hur en färdig standard ser ut. 

Detta gör att SS 624070 och de andra standardernas diskurser blir formmässigt styrda.  

 

En formmässigt styrd skribent får inte välja själv hur hon ska förhålla sig till de 

språkliga val hon ställs inför. Hon är bunden av skrivregler och konventioner om hur 

man ska skriva.  (Emtell Olofsgård 2002:22)  

 

Som jag nämnde under material så har jag fått tillgång till tre stycken sådana texter. En av texterna, 

Guide för att skriva och redigera svenska nationell standard, är skriven av SIS och används internt 

där. De två andra kommer från ISO och är framför allt tänkta att användas för skrivandet av 

internationella standarder. Av olika anledningar så används dock dessa texter även i samband med 

skrivandet av nationella standarder.  

 

How to write standards är ett dokument som på ett mer generellt plan förklarar hur man skriver 

standarder, och hur principerna för Plain english kan appliceras på detta. Plain english är den engelska 

motsvarigheten till klarspråk (Nord 2011:16). I viss mån använder sig alltså SIS av klarspråk, så som 

det har formulerats för engelska, internationella standarder. Granskaren visade även detta när hen 

förklarade hur hen tänker kring granskningen. Uppenbarligen finns det alltså utrymme för att arbeta 

med tydlighet och begriplighet inom standarder, även om detta i nuläget inte görs i någon större 

utsträckning. Texten är vägledande, och till skillnad från de andra språkstyrande texterna så framställs 

inte dess innehåll som något som skribenterna av standarder måste rätta sig efter. Det är kanske just av 

den anledning som den inte verkar ha någon större påverkan på standarderna. Skaparna nämner främst 

denna text i förbifarten och sade sig se den som en förenklad sammanfattning av det som står i 

ISO/IEC Directives, Part 2 - Rules for the structure and drafting of International Standards. Den 

texten tar dock inte upp klarspråk i den bemärkelsen. 

 

ISO-direktivet och den nationella guiden behandlar i princip samma ämnen, med ett par skillnader. 

Som granskaren förklarade så följer nämligen de nationella standarderna inte fullt ut hur de 

internationella ser ut. Det finns ett par skillnader, som dock kan vara svåra att upptäcka för oinsatta. 

Den största skillnaden mellan de båda texterna är delvis detta perspektiv på den nationella och 

internationella marknaden. ISO-direktivet är även mer utförligt. Trots att det finns två dokument som 

på ytan verkar vara skapade för varsin marknad så är det ISO-direktivet som är det dominerande, även 

när det gäller nationella standarder. Detta märks tydligast i att den nationella guiden explicit refererar 

till ISO-direktivet, och påpekar de stora likheterna mellan de båda texterna. På många sätt är den 

nationella guiden en anpassning till det svenska språket, snarare än den svenska marknaden. 
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Internationell och europeisk standard utformas i enlighet med ISO/IEC Directives, 

Part 2, respektive CEN/CENELEC Internal Regulations, Part 3. Tillkommande element 

vid fastställelse av internationell och europeisk standard som svensk standard finns 

angivna i ISO/IEC Guide 21. 

 

Svensk nationell standard ska enligt SSR/NSS-instr-A (finns i SIS LS 11.00.RB) i 

princip utformas enligt ISO/IEC Directives, Part 2. (Nationella guiden, s. 1) 

 

Skaparna pratar mycket om hur viktiga dessa båda texter är. Projektledaren säger att den nationella 

guiden ska användas i all (nationell) standardisering, och skickar ut den till de externa deltagare som 

arbetar med att ta fram standarder. Den är alltså viktig i själva skrivprocessen, medan ISO-direktivet 

verkar ha en större roll under granskningsprocessen. Granskaren kallar det skämtsamt för sin bibel och 

säger att det är ett enormt bra verktyg för granskningsarbetet. Eftersom hen vet hur ISO-direktivet och 

den nationella guiden skiljer sig åt så använder hen främst den förstnämnda när hen granskar en 

standard.   

 

7.1.3. Hur styr dessa texter diskursen? 

ISO-direktivet och den nationella guiden styr bland annat vilka avsnitt som får finnas med i en 

standard och vad de ska heta. De sätter upp tydliga regler kring vilken terminologi som ska användas i 

standarder. De styr även på mikronivå genom att i vissa fall bestämma vilka formuleringar och ord 

som får användas. 

 

Krav ska uttryckas med ska och ska inte. Rekommendationer ska uttryckas med bör 

och bör inte. (Guide till att skriva och redigera nationella standarder, s. 7)  

 

Exemplet ovan visar hur verben styrs i standarder. Både Projektledaren och Granskaren tog upp detta 

exempel. Enligt dem finns det för att språket ska bli konsekvent och för att det ska bli tydligare vad det 

är som krävs, och vad som endast rekommenderas (jämför med diskussion om den juridiska diskursen 

ovan). Denna styrning av verben är i allra högsta grad relevant. Sörlin (2012) kommer i sin 

undersökning fram till att en av anledningarna till att Skatteverkets utskick brast i begriplighet var att 

de inte var konsekventa med hur just dessa två verb (och andra uppmanande verb) användes. Detta 

gjorde att missförstånd uppstod när läsarna var osäkra på om vissa av instruktionerna var krav, eller 

om det var något som var frivilligt att göra. Genom att väldigt explicit styra dessa verb kan alltså SIS 

(via ISO), precis som tanken är, undvika onödiga missförstånd när en användare läser standarden. 

Samtidigt lever detta upp till ambitionen att standarder ska likna varandra. En användare som är mer 

van vid standardisering kan till exempel lättare sätta sig in i vilken standard som helst om hen är 

medveten om att ordet “bör” bara används för rekommendationer och så vidare. Däremot gör detta 

texten mindre tillgänglig överlag, vilket kan ha en negativ effekt på användare som är mindre vana vid 

standardisering. 
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Med en formmässigt styrd diskurs kommer den färdiga texten att vara mer lik andra texter som styrs 

av samma konventioner och diskursstyrande texter. Texterna får därmed en konsekvent stil, där 

individuella skrivstilar hamnar i skymundan. Emtell Olofsgård menar att denna typ av skribent är 

särskilt vanlig inom företag och liknande organisationer (2002:22). Språket blir en viktig del av 

organisationens ansikte utåt. Texterna speglar inte bara detta ansikte utåt, utan är även en del av det 

(ibid). Arbetet med att göra standarder tydliga, konsekventa och kompatibla kan alltså ha två 

funktioner. För det första så underlättar det på flera sätt för både skapare och användare. För det andra 

har SIS ambitionen att “leva som de lär”, och använder sig bland annat själva av ISO 9001 och andra 

standarder i sitt arbete (Om SIS 2013). Detta sätt att hantera språket kan ses som en del av detta arbete. 

En oönskad bieffekt kan förstås bli att SIS (eller standardisering i allmänhet) även ses som en onödigt 

torr och komplicerad organisation som är svår att sätta sig in i. Detta kan jag dock inte uttala mig om i 

denna undersökning, då användarna bara pratat om attityden till SS 624070, och inte till SIS. 

 

Samtidigt som diskursen styrs mycket av olika regler och direktiv så menar alla de intervjuade 

skaparna att diskursen till stor del ser ut som den gör på grund av traditioner inom SIS. Även om 

reglerna blir lästa av de som skriver standarderna så är det enligt skaparna något man lär sig efter att 

ha jobbat med standardisering ett tag. Här kan vi närmare se hur nära den sociala praktiken hör ihop 

med diskurs. En del av SIS sociala praktik består av att man använder en viss diskurs, vilket i 

slutändan gör det svårt att skilja praktik från diskurs. Detta blir ett konkret exempel på vad Fairclough 

kallar för texters kausala effekt på sin omvärld, där språk påverkar praktik (2003:8). 

 

7.1.4. Manifest intertextualitet 

Det förekommer även flera fall av manifest intertextualitet i SS 624070. Ett exempel nämndes ovan, 

där direkta formuleringar från ISO 9001 har lyfts över till SS 624070. Standarden refererar även till 

stor del explicit till andra standarder, och då särskilt till ISO 9001 som den ju är en utveckling av. Ett 

annat exempel är att den refererar till SS-EN ISO 9000:2005 - Ledningssystem för kvalitet - Principer 

och terminologi för att visa var terminologin som används kommer ifrån. Denna form av manifest 

intertextualitet är ett vanligt drag bland de olika standarder som jag har fått titta på. Jag har tolkat även 

detta som en del i SIS arbete med att göra standarder mer kompatibla med varandra. På detta sätt kan 

de tydligt visa hur specifika standarder fungerar i vad man kan kalla mer övergripande nätverk av 

standarder. Det är inte nödvändigt att implementera eller ens läsa dessa kringliggande standarder för 

att få en förståelse för den aktuella standarden. Däremot visar denna intertextualitet på hur 

organisationer kan arbeta vidare med standardisering. De intervjuade skaparna poängterar även att 

standarder om ledningssystem helst ska kombineras med varandra för att skapa enhetliga 

ledningssystem inom flera områden. Detta är dock för att få en mer enhetlig helhet, och inte i samma 

utsträckning för att de separata ledningssystemen blir bättre av att kombineras med andra system. 

 

7.1.5. Handboken 

Handboken som beskrivs under både bakgrund och material har en intressant roll i 

kommunikationssituationen. Projektledaren sammanfattade skillnaden mellan standard och handbok: 

“Standarden säger vad du ska göra. Handboken säger hur du ska göra det”. Det kan vi även se i 

utdraget ur handboken nedan, som förklarar hur standard och handbok hör ihop.  
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Standarden SS 624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning ska ses som en 

kartbok att utgå ifrån. Vägledningen [handboken] är den reseguide som kan vara till 

hjälp och förklara det som sker på väg mot målet. Verksamhetens mål och strategi är 

utgångspunkten. (Bowin 2011:11) 

 

Som redan har nämnts så är det inte en självklarhet att standarder får en handbok. I SS 624070:s fall 

handlade det enligt Projektledaren om ett “feltänk” kring hur SS 624070 skulle tas emot av 

användarna. Tanken var att flera organisationer skulle vilja certifiera sig i standarden. Certifiering 

innebär i korthet att oberoende certifieringsföretag intygar att organisationen följer en viss standard, 

vilket kan vara till fördel vid upphandling, kontakt med andra organisationer och så vidare. För att 

underlätta införandet av SS 624070, och för att förenkla möjligheten för certifieringsorgan att avgöra 

om en organisation levt upp till standardens krav, utvecklades handboken. I efterhand har det dock 

visat sig att intresset för att certifiera sig för ledningssystem för kompetensförsörjning har varit svalt. 

Det har däremot inte intresset för handboken varit. Båda organisationerna som HR-chefen och HR-

experten representerar har till exempel köpt den i samband med köpet av SS 624070. HR-chefen sade 

att de köpte den “för att få vägledning och praktiska tips vid införandet av standarden”. 

 

Handboken har inte samma intertextuella effekt på SS 624070 som till exempel de språkstyrande 

texterna eller andra standarder. Detta beror dels på att den utvecklats till stor del separat och i 

efterhand från SS 624070. Det spelar dock också en roll att handböckerna är mer fristående, och inte 

ses som en del av standardiseringsarbetet i samma bemärkelse som själva standarderna. Den är ändå 

en del av den intertextuella kedja som SS 624070 är med i, då den av naturliga skäl påverkas enormt 

mycket av denna standard som den ju är skriven för. Samtidigt så används den uppenbarligen 

intertextuellt av användarna, då den köps tillsammans med SS 624070 och används för att ge en bättre 

vägledning av standardens innehåll. Min tolkning är att handboken och standarden används 

tillsammans som ett sätt att kompensera för den problematik som nämndes i samband med den 

juridiska diskursen. Standarden bidrar med de tre principerna om att vara tydlig, konsekvent och 

kompatibel. Handboken bidrar med det lättillgängliga, och mer hänsyn till läsarens perspektiv och 

behov. På så sätt kompletterar de båda varandra. Detta märks både på hur användarna talar om 

handboken, och på Ordföranden. Hen säger att det var lättare att skriva handboken, då språket är 

mycket mera fritt där. Det styrs inte av de skrivregler som standarderna styrs av. Detta gör det lättare 

att skriva på ett sätt som läsaren kan ta till sig. Samtidigt uppstår det som sagt andra problem i 

samband med den, och Ordföranden reflekterade över om det fanns någon effektiv metod att 

kombinera standard och handbok till en helhet. 

 

Dessa slutsatser om handboken stämmer till stor del överens med resultaten i Sundholms 

undersökning. Relationen mellan standard och handbok är där en av de centrala frågorna. Hon 

kommer bland annat fram till att den handbok som hon har undersökt är mer heterogent upplagd än 

standarden den hör ihop med (2006:28). De olika strategier som används för att närma sig läsarens 

perspektiv leder till att flera olika, ibland motsägelsefulla, diskurser används. Handboken har alltså till 

stor del offrat standardens krav på att vara (juridik)tydlig, konsekvent och kompatibel för att lättare 

kunna närma sig läsaren. Detta är ännu ett tecken på att det kan uppstå krockar mellan det tydliga och 

det lättlästa. Samtidigt bör det påpekas att Sundholm behandlar en helt annan handbok, som dessutom 
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skrevs när flera saker fungerade annorlunda på SIS. Bland annat var den handbok som Sundholm 

undersöker gratis när undersökningen gjordes medan det nu tillkommer en kostnad. Med de 

förändringar som har skett mellan 2006 och 2014 är det svårt att generalisera för mycket om 

parallellerna mellan de olika handböckerna. 

7.2. Teman 

Här redogör jag för de olika teman som har varit viktiga under främst intervjuerna. Dessa teman blev 

aktuella både för att aktörerna själva tog upp dem, och för att jag valde att diskutera dem. De teman 

som jag själv tog upp var främst knuten till olika begrepp som bland annat Nord och Sörlin har sett 

som väsentliga för hur kontext fungerar ihop med begriplighet. Det första temat, mottagaranpassning, 

är ett exempel på ett sådant tema som jag valde att ta upp. Samtidigt var det ett tema som aktörerna 

själva tyckte var intressant, och i vissa fall tog upp innan jag själv hann göra det. Detta är ett tecken på 

att dessa teman, precis som Sörlin och Nord påpekar, är mycket viktiga i denna situation. 

 

7.2.1. Mottagaranpassning - vem läser och hur? 

Enligt Nord så finns det två faktorer som är avgörande för hur bra en läsare tar till sig en text. Det är 

hur väl texten är anpassad till den sociala kontexten och hur stor möjlighet läsaren har att koppla 

texten till sin egen situation och verksamhet (Nord 2011:22-23). Dessa två blev därför centrala frågor 

under intervjuerna. Det handlade dels om vilken typ av läsare standarden riktar sig till, och hur 

användarna faktiskt läser en standard. Som man kan läsa i början av SS 624070 så är själva standarden 

tänkt att kunna användas av vilken typ av organisation som helst, oavsett mål, uppbyggnad eller 

inriktning. Frågan är då om standarden även ska kunna läsas av vilken typ av läsare som helst.  

 

Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda att kunna tillämpas av alla 

organisationer, oberoende av bransch, storlekt och den produkt (vara eller tjänst) som 

tillhandahålls. Standarden kan tillämpas oavsett utformningen av ledningssystem i 

övrigt. (SS 624070, s. 5) 

 

De tre intervjuade skaparna svarar spontant att när de skriver standarder på SIS så skriver de till “alla”. 

Denna inställning kan förstås koppla till standardens mål att rikta sig till alla organisationer, men även 

till SIS övergripande policy: 

 

SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska 

föreningar - alla är lika välkomna. (Om SIS 2013) 

 

SIS är en ideell förening. Precis som ISO arbetar de för att industrin och handel i hela samhället ska 

underlättas och inte för enskilda intressenter. Utifrån det perspektivet riktar sig SIS alltså verkligen till 

alla, eller åtminstone till alla som kan ha nytta av standardisering. Här återkommer problemet som 

togs upp i samband med den juridiska diskursen: går det att inkludera alla typer av läsare och 

samtidigt fortsätta vara tydlig och otvetydig? Enligt Nord är detta ett vanligt problem, särskilt inom de 

myndighetstexter som han har undersökt (2011:20). Hur ska man anpassa sig till det faktum att en text 

kan ha många olika mottagare samtidigt?  



 

 

21 

 

Samtidigt som standarder ska kunna rikta sig till alla så säger både skapare och användare att det är en 

mycket svår värld att sätta sig in i. De säger att en standard kan vara mycket svår att läsa och förstå om 

man inte har tidigare erfarenhet av ämnet eller av standardisering. Jämför detta med Ordföranden och 

Projektledarens citat tidigare när de sa att den krångliga diskursen var nödvändig för att ordentligt 

kunna förklara de ämnen som standarder behandlar.  

 

Detta visar sig även i att skaparna av standarder avgränsar sig lite när vi pratar vidare om vilka 

standarder riktar sig till. “Alla” betyder inte alla människor i den bemärkelsen som det först är lätt att 

tro. Granskaren säger till exempel att standardisering är till för alla, men att de ändå skriver för 

“fackmänniskor”. Folk som i någon mån är insatta i det aktuella ämnet eller åtminstone i 

standardiseringsdiskursen. Ordföranden kommer med samma tolkning, men ser en problematik i det. 

Hen säger att “vi som standardiserar tror ofta att folk har koll, men så är det inte nödvändigtvis”. Hen 

tar det hypotetiska exemplet med en läkare som blir chef för sin organisation. Läkaren är kompetent 

inom det läkaryrke som hen har utbildat sig för, men inte nödvändigtvis för andra ansvarsområden 

som följer på en chefsposition. Av den anledningen tror Ordföranden att det är viktigt att de som köper 

SS 624070 redan har ett ledningssystem på plats att utgå ifrån. Hen menar att det får organisationen att 

titta på vad de redan gör och utvärdera sina egna rutiner innan de kan börja implementera standarden. 

SS 624070 är alltså till för att utveckla redan existerande system, snarare än för att skapa nya system 

från grunden. Detta får också konsekvenser för vem det egentligen som är mottagare. Samtidigt så är 

SS 624070 skapad för att kunna användas inte bara av många olika organisationer, utan även på 

många olika sätt. Även detta får förstås konsekvenser på vem som egentligen kan räknas som 

mottagare, och i vilken utsträckning man skriver för dessa. 

 

Mottagaranpassningen i SS 624070 är alltså en komplicerad fråga. Den ska kunna läsas av alla, 

samtidigt som det krävs erfarenhet och fackkunskaper för att förstå både standarden och ämnet den 

behandlar. Representanter från alla typer av organisationer ska kunna läsa den, samtidigt som alla 

organisationer kanske inte har representanter med rätt kunskap eller erfarenhet.  

 

7.2.2. Att koppla till den egna verksamheten 

Den andra faktorn som Nord nämner är som sagt hur bra läsaren kan koppla texten till sin egen 

situation och verksamhet (2011:23). Även Sörlin menar att detta är viktigt (2012:151). En viktig 

aspekt av mottagaranpassningen blir alltså att undersöka hur väl läsaren kan applicera texten på sin 

egen verksamhet. Eftersom poängen med SS 624070 är att den ska kunna appliceras på olika 

organisationer blir denna punkt högst relevant för hur språket fungerar. 

 

Åsikterna om detta var ganska lika. Både i marknadsundersökningen och i intervjuerna sa användarna 

att det gick att koppla SS 624070 till den egna verksamheten, men att det inte alltid var så lätt. Detta 

berodde på flera olika anledningar, men framför allt var det för att användarna tyckte att det saknades 

konkreta exempel som tydligt visade hur en organisation kan arbeta med standarden. HR-specialisten 

sade till exempel att “[..]fler praktiska tips och goda exempel på hur andra gör är alltid bra.”. Detta 
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stämmer överens med Sörlins resultat. Enligt henne var bristen på konkreta exempel en av de största 

anledningarna till missförstånd mellan Skatteverket och dess läsare (2012:144).  

 

Detta kan vi också se i marknadsundersökningen. Nedan följer ett par citat från olika användare som 

svarat på marknadsundersökningen. Det är svar på frågan om hur SS 624070 går att koppla till deras 

egen verksamhet, samt hur standarden kan förbättras för att underlätta denna process. 

 

 “Förtydliga för ledningen vad de ska göra konkret.”  

 “Utöka med översikter eller flödesscheman.” 

 “Det är rätt svårt, men det beror nog inte på standarden i sig, utan på vår ledning och våra chefers 

ovana/omognad att arbeta strukturerat med kompetensförsörjning på detta sätt.“ 

 “Enklare process för mindre företag.” 

 ”Förenkla och exemplifiera.” 

 ”Samordnas ytterligare med andra kravstandarder typ 14001 med flera.” 
 

Av dessa citat kan vi se att det främst uppstår förvirring kring vad användaren faktiskt ska göra för att 

implementera standarden. De förstår hur SS 624070 fungerar, och vad målet med den är. Svårigheten 

kommer i att avgöra vilka konkreta beslut som de behöver ta i den egna organisationen för att arbetet 

ska gå åt rätt håll. Det är ett genomgående drag både i intervjuerna med de två användarna och i 

marknadsundersökningen att användarna vill se fler konkreta exempel. Enligt granskaren finns det 

även utrymme för att införa sådana exempel då det inte är reglerat av de språkstyrande dokumenten. 

Detta är alltså ett område som SIS har en klar nytta av att arbeta på, utan att låta alla konkreta exempel 

hamna i en tillhörande handbok. 

 

I det sista citatet kan vi även se att samordningen och kompatibiliteten med andra standarder som 

diskuterades ovan är till nytta för användaren. I detta fall vill även användaren se att detta tankesätt 

utökas. Detta visar på hur kompatibilitetstänket, mottagaranpassning och kopplingen till den egna 

verksamheten ändå hör ihop på olika sätt. I det fjärde citatet tar användaren upp en annan intressant 

aspekt som kan kopplas till mottagaranpassningen. Nämligen vilka krav som finns på användaren för 

att kunna förstå standarden. Hen ser det som att implementeringen av standarden försvåras, inte på 

grund av hur SS 624070 är utformad, utan på grund av den egna ledningens oerfarenhet. Frågan blir 

alltså vilka krav på förståelsen man kan ställa på SIS, och vilka man ska ställa på mottagaren. 

Ordföranden säger att det trots allt är behovet som styr, och att organisationer köper en standard för att 

de har sett att de behöver den. Utifrån det kan man alltså utläsa vilka som är de faktiska mottagarna av 

en standard: de som har tillräcklig förståelse för ämnet för att se att det finns behov av standardisering. 

Sedan kan det förstås uppstå problem om personerna som ser detta behov inte är med i den 

arbetsgrupp som senare ska arbeta med implementeringen av en standard. 

 

7.2.3. Hur läser användarna en standard? 

Göransson & Ledin (2009) har gjort en undersökning om hur en lärobok från Räddningsverket tas 

emot och läses av de brandmän som de är riktade till. I likhet med flera av SS 624070:s användare så 

är brandmännen fackkunniga inom det aktuella området, och läroboken är även skriven för den 

målgruppen. Trots detta kunde Göransson & Ledin se att det uppstod mycket frustration kring denna 
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bok, som sågs som dålig och oklar av läsarna. Detta berodde nästan uteslutande på att boken var tänkt 

att läsas på ett sätt som brandmännen inte läste den på: i grupp, och som utgångspunkt för diskussioner 

snarare än som en lärobok som de läste igenom på egen hand. Boken uppskattades mycket mer efter 

att brandmännen fått diskutera upplägget med bokens författare. 

 

Från detta kan vi se att sättet en användare läser en text, och är tänkt att läsa den, är av oerhörd vikt. 

Även Sörlin tar upp detta (2012:139-140) och kopplar det till begrepp som läsmål och lässtrategi. Det 

vill säga vilka strategier läsarna använder när de läser och vad de vill få ut av en text. Detta berördes 

till viss del i intervjuerna. Projektledaren och Ordföranden säger till exempel att de tror att användarna 

läser mycket målinriktat och hoppar över flera avsnitt. Ordföranden säger till exempel att hen tror att 

folk hoppar över de “standardiserade” avsnitten, det vill säga de avsnitt som måste vara med enligt 

skrivreglerna. Avsnitt som till exempel inledning, termförklaring och så vidare. Projektledaren tror 

också detta.  

 

När man undrar om det här är något man ska ha, då kanske man läser omfattningen 

och lite så. Men om någon säger ‘här, implementera det här!’ Då tror jag man bara 

bläddrar rakt fram till processen och bara ”okej, vad är det vi ska göra?”. 

 

Här bör det dock poängteras att standarderna inte skrivs med tanken att användarna kommer att hoppa 

över vissa avsnitt. Det handlar snarare om hur skaparna tror att det i praktiken ser ut. Hur väl detta 

stämmer är svårt att generalisera kring med tanke på hur många olika former av användare det finns av 

standarder. HR-chefen och HR-experten menar dock att de inte läser på det sättet, även om det är nära. 

Båda säger oberoende av varandra att de börjar med att läsa igenom standarden från början till slut. 

Efter det använder de den mer som ett uppslagsverk att referera tillbaka till i takt med att arbetet 

fortlöper. SS 624070 behöver alltså inte nödvändigtvis användas bara för standardisering, utan bara för 

utveckling av kompetensförsörjningen i allmänhet. För SIS finns det stora fördelar med att undersöka 

mer på djupet vilka lässtrategier och läsmål som användarna har när de läser standarder. 

 

7.2.4. Stabilisering och förnyelse 

Ett tema som återkom var en diskussion om standardisering står i vägen för förnyelse, originellt 

tänkande och därmed utveckling. I den här undersökningen visade sig denna tanke som starkast i ett av 

svaren i marknadsundersökningen. Informanterna hade fått frågan om de var intresserade av att 

certifiera sig för SS 624070. En av informanterna svarar så här: 

 

Nej, Alla verksamheter ser olika ut och varför skulle en certifiering i att man jobbar 

efter just denna standard vara bra?? Nya sätt, nya idéer inom kompetensöverföring 

mm är också viktiga. 

 

Detta har jag kopplat till de spänningar som Fairclough menar sker i dagens samhälle. Viljan att röra 

sig mot stabilitet krockar med viljan att vara nyskapande och förnyande och konflikter uppstår 

(2003:66). Informanten ovan ser det som att standardisering riskerar att leda till stagnation och 

slutenhet inför nya idéer. Åtminstone om en organisation går så långt att den certifierar sig för vissa 
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standarder. Samtidigt kan man i SS 624070 på flera ställen läsa att den åtminstone är tänkt att 

användas som ett verktyg för framtida utveckling. 

 

Organisationen ska vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat 

och ständig förbättring av ledningssystemet. (SS 624070, s. 7)  

 

Avsikten med denna standard är alltså inte att tvinga fram likformig uppbyggnad hos 

ledningssystem för kompetensförsörjning eller likformighet hos dokumentationen utan 

skapa ett ledningssystem som är anpassat till organisationen. (SS 624070, s. 3) 

 

Målet med standarden är alltså att fungera som ett verktyg för utveckling, snarare än ett verktyg som 

leder till oföränderlig stabilitet. Det faktum att det andra citatet överhuvudtaget behöver finnas med i 

standarden tyder ändå på att de spänningar Fairclough pratar om finns på någon nivå inom 

standardisering. Projektledaren kommenterar att det är ett är ett vanligt missförstånd att 

standardisering står i vägen för utveckling:  

 

”Det dödar kreativiteten” säger vissa, men så är det inte alls. Man ska snarare se det 

som ett ramverk att jobba kring. 

 

Hen går vidare med att säga att detta ramverk snarare ger användarna stor frihet och är just ett verktyg 

för utveckling när det används rätt. Samtidigt så säger Granskaren att de under skapandet av 

standarder arbetar just för att inte standarder på något sätt ska hämma utvecklingen. Detta gör de bland 

annat genom att ta hänsyn till tidsperspektivet. Genom att lämna öppet för utveckling, och genom att 

revidera standarder i takt med att samhället utvecklas arbetar de för att standardisering inte ska bli 

detsamma som stagnation. Detta blir en viktig del av den tidsaspekt som jag redogjorde för under 

teoretisk bakgrund med bland annat Bachtins dubbla dialog (se Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 

2003:207). SIS löser delvis problematiken med stabilitet/förnyelse genom att ta hänsyn till framtiden. 

Som vi bland annat kan se när man jämför denna undersökning med Sundholms så har SIS utvecklats 

på flera sätt under de åtta år som ligger mellan undersökningarna. Arbetssätt och metoder uppdateras 

hela tiden, och det gör även standarder. SS 624070 står ju till exempel inför en eventuell revidering 

inom kort, vilket skulle leda till den tredje versionen av denna standard. De spänningar som 

Fairclough tar upp finns alltså i allra högsta grad. SIS arbetar dock med att undvika att dessa 

spänningar får en negativ effekt på standardiseringsarbetet. På så sätt gör de att stabilitet och 

utveckling istället kan gå hand i hand och vara beroende av varandra. 

 

7.2.5. Ramverk 

Det är dock få av de användare som jag har varit i kontakt med som ser standarder som en motpol till 

utveckling. Istället är det flera som använder samma ord som projektledaren för att beskriva hur de 

använder SS 624070: “ramverk”. “Komplement” är ett annat ord som ofta används för att beskriva 

standardens funktion. I marknadsundersökningen är det flera användare som säger att SS 624070 är ett 

av flera verktyg som de använder för att utveckla sin kompetensförsörjningsprocess. Generellt verkar 
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det alltså som att både skapare och användare av standarden ser den som något att utgå ifrån, snarare 

än ett fast mål att jobba mot.  

 

Här ser vi åter igen exempel på att standarder är skrivna för väldigt många olika syften, situationer och 

mottagare. SS 624070 kan vara ett ramverk att utgå från, samtidigt som den kan vara ett av många 

olika verktyg. Användarna kan få uppfattningen att den är en “regelbok” som hämmar utveckling, 

samtidigt som den är så anpassningsbar att användarna har svårt att förstå vad de faktiskt ska göra. 

 

Allt detta ställer flera krav på standarden för att den fortfarande ska kunna användas på ett effektivt 

sätt. Den behöver vara tydlig med sina syften, för att undvika missförstånd som gör att användandet av 

standarden blir kontraproduktivt. Den kan tjäna på att tydligare förklara dessa olika 

användningsområden standarden har, eller åtminstone kan ha. I samband med detta kommer även 

frågan om kompabilitet upp igen. Den här gången handlar det inte om att standarden behöver vara 

kompatibel med andra standarder, utan med andra resurser som organisationer använder sig av i 

utvecklandet av sina ledningssystem för kompetensförsörjning.  

8. Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns flera faktorer som påverkar hur SS 624070 har skapats och 

hur den används. SS 624070 är tydligt del i intertextuella kedjor, som påverkar dess diskurs. Den är 

framför allt formmässigt styrd, genom att den förhåller sig starkt till de skrivregler som ISO och SIS 

har lagt upp. Dessa styr diskursen både på makro- och mikronivå. Samtidigt styrs även diskursen 

textuellt genom att skaparna av SS 624070 till stor del utgått från tradition och tidigare texter i 

utformandet av standarden. Detta är tydligast i SS 624070:s relation till ISO 9001, där det finns starka 

drag av både interdiskursivitet och manifest intertextualitet.  

 

Det finns flera anledningar till att SS 624070 och andra standarders diskurs är så hårt styrd. Det finns 

dock tre anledningar som har visat sig vara mest väsentliga: 

 att standarden ska vara tydlig och otvetydig 

 att standarden ska kunna anpassas till många olika organisationer och användningsområden 

 att standarden ska vara kompatibel och fungera på samma sätt som andra standarder. 
 

Ambitionen att vara tydlig och otvetydig gör att SIS är noga med att ha ett konsekvent och reglerat 

språk i sina standarder. Detta gör att den är tydlig, men samtidigt mindre tillgänglig för vissa läsare. 

Till exempel läsare som har lite erfarenhet av standardisering eller är obekanta med diskursen. 

 

Standardens många olika mottagare och användningsområden får både negativa och positiva 

konsekvenser. Det är en del i arbetet med att förhindra att standardisering står i vägen för utveckling. 

Diskursen och hur ämnena behandlas blir därför väldigt öppna och lämpliga för anpassning till olika 

organisationer och situationer. Samtidigt blir språket mindre konkret och för flera av användarna blir 
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det svårare att avgöra hur de ska använda standarden. Den breda mottagargruppen gör det svårare för 

mottagare att koppla till sin egen verksamhet.  

 

Att standarder ska vara lika varandra i upplägg och språk kan kopplas till flera saker. För det första så 

finns det rent funktionella aspekter av detta. Som i SS 624070:s fall kan standarder ofta användas med 

varandra. Organisationer kan gå djupare in i standardiseringsarbetet, eller utöka det med 

omkringliggande standarder inom samma område. Av denna anledning anpassar sig även SIS efter 

ISO:s internationella skrivregler, även för nationella standarder. Detta är även till fördel då nationella 

standarder kan göras om till internationella. Kompabilitetstänket blir ett sätt att underlätta denna 

process. Samtidigt kan standarder ses som en del av SIS och ISO:s ansikte utåt. De jobbar med att göra 

världen mer enhetlig och mindre splittrad. Som en del av deras arbete att leva som de lär blir det därför 

extra viktigt att ha en enhetlig diskurs, även om den kan variera vid behov. 

9. Diskussion 

Vi har i denna uppsats sett exempel på flera olika faktorer som påverkar hur språket används i 

standarder. Vi har sett att diskurser är tätt kopplade till de sociala praktiker som de förekommer i, till 

den grad att det ibland kan vara svårt att skilja dem åt. Detta visar på vilken stor roll kontext och 

situation har för språkets användning. Samtidigt visar det även på hur svårt det kan vara att arbeta med 

diskursplanering inom en social praktik som man inte är helt insatt i. Vi har sett att flera problem som 

uppstår i SS 624070:s kommunikationssituation kan kopplas till mer övergripande forskning om 

kontext och begriplighet. Till exempel svårigheten att koppla till den egna verksamheten och 

förvirringen kring vem som faktiskt är mottagare av en text. Trots att dessa problem kan hittas i många 

olika diskurser och sociala praktiker så finns det inga universella lösningar som fungerar för alla dessa 

situationer. Istället måste de språkliga lösningarna anpassas till den specifika situationen. SS 624070 

är skriven för att kunna anpassas till alla former av organisationer, vilket ironiskt nog gör att 

användarna får det svårare att tillägna sig den. Man kan säga att det fungerar på samma sätt med 

språkliga insatser och lösningar. Om de kan anpassas till alla former av diskurser riskerar de att bli 

urvattnade och tappa effekt. Ett exempel är klarspråk, som bland annat Nord analyserar ur ett kritiskt 

perspektiv. Det finns flera ytspråkliga råd på hur man med klarspråk kan göra en text tydligare. Men 

att använda endast dessa, och inte anpassa klarspråket till den aktuella situationen, kan i slutändan 

vissa sig vara till liten nytta, vilket även Sörlins undersökning visade.  

 

Denna undersökning är heller inte på något sätt uttömmande när det kommer till utforskandet av 

kontexten och premisserna runt standarder och standardisering. Fler studier med annat fokus skulle 

kunna, och borde, göras för att få en ännu klarare bild av den unika kommunikationssituation som 

standarder skapar. Det skulle kunna ge tydligare svar på hur man faktiskt bör arbeta för att lösa de 

problem som uppstår i standardiseringsdiskursen, samtidigt som man respekterar diskursens 

funktioner och premisser. I denna undersökning har vi sett att detta kan vara utmanande, eftersom 

diskursen är så pass kraftigt styrd som den är.  
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Den kraftigt styrda diskursen visar på att standarder är en av de genrer som Fairclough menar lämnar 

mycket lite utrymme för variation. Om man vill kunna kalla det man skriver för en standard så kan 

man inte röra sig för långt bort från den relativt fasta diskursen. Som en del i arbetet att standardisera 

standarders språk kan man säga att diskurs och genre ligger ovanligt nära varandra i detta fall. Att 

skriva i genren standard innebär i praktiken att man skriver med standardiseringsdiskursen, som endast 

varierar när det är absolut nödvändigt. Då varierar den dessutom väldigt lite.  

 

Det är lätt att tänka att denna fasta diskurs är något negativt. Det behöver det dock inte vara. Som vi 

har sett så finns det flera funktioner som denna diskurs uppfyller. Vi har även sett att till exempel den 

starka kopplingen till andra standarder uppskattas av användarna. I denna situation kan det alltså 

snarast sägas vara till fördel att diskursen lämnar så lite utrymme för variation som det gör. Det 

betyder dock inte att det är oproblematiskt. Bland annat har vi sett de stora problem som kan uppstå 

när denna diskurs kommer i kontakt med en mängd andra diskurser i form av de diskurser som 

användarna själva bidrar med. Dessa har vi lite insyn i, eftersom SS 624070 som sagt ska kunna 

användas av i princip vilken organisation som helst, och därmed kan komma i kontakt med vilken 

form av diskurs som helst. Det är här som den största svårigheten för standarder visar sig. Både när det 

kommer till språket och själva arbetet med standardisering överlag. SIS arbetar med att göra världen 

mer enhetlig. Hur man når ut till en oenhetlig kundkrets på ett enhetligt sätt så att alla kan delta på lika 

villkor är en enorm utmaning. 

 

9.1. Vad kan SIS göra? 

I denna undersökning har vi sett flera problem som uppstår i samband med SS 624070 och andra 

standarders kommunikation. Undersökningen har främst fokuserat på vilka faktorer man som 

språkvårdare behöver ta hänsyn till, och inte lika mycket på hur man faktiskt ska göra det. Trots det 

har vi sett ett antal saker som språkvårdare skulle kunna jobba vidare med på SIS. I undersökningen 

kunde vi bland annat se följande problem som SIS i en eller annan bemärkelse behöver ta ställning till 

om de arbetar med att förbättra kommunikationen: 

 SS 624070 ska kunna användas av en så bred användargrupp som möjligt. Den diskurs som följer 

på detta blir dock för generell för att användarna ska kunna relatera till den. 

 Bristen på konkreta exempel och tydlig anknytning till ”verkligheten” gör att flera användare får 

svårt att förstå hur standarden ska användas i deras egen verksamhet. 

 Det råder osäkerhet kring hur man ska tänka om standarders mottagare. Standarder som SS 624070 

ska kunna användas av alla former av organisationer, men innebär det att de ska kunna läsas av alla 

typer av människor? 

 

Bland de jag har pratat med råder det viss tvekan till om det går att påverka språket i en standard 

särskilt mycket. Detta beror till stor del på de många regler som styr hur standarder skrivs, som i 

kombination med tradition har skapat det så kallade standardiseringsspråket. Som redan har nämnts så 

utesluter dock inte den fasta diskursen att man kan arbeta språkligt med den. Diskursen i sig ska 

istället ses som en av de faktorer man behöver ta hänsyn till. Förståelsen för varför den ser ut som den 

gör är avgörande för effektiv diskursplanering och språkligt arbete med standarder. Vi har sett att SIS 

arbetar effektivt för att stabilitet och utveckling inte ska bli motpoler, utan snarare faktorer som blir 
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beroende av varandra. Som språkvårdare kan man arbeta på liknande sätt för att inte tydlighet och 

tillgänglighet ska bli motsatser, som de i nuläget är i SS 624070:s diskurs.  

 

Det finns ett starkt behov hos användarna att standarder ska vara mer “konkreta”. Det vill säga att de 

ska bidra med praktiska tips på hur en organisation kan arbeta, och konkreta exempel på hur andra 

organisationer har gjort. Uppenbarligen räcker inte handboken för att bidra med denna konkretion för 

användarna. SIS kan alltså tjäna mycket på att införa fler sådana exempel i framtida standarder och 

revisioner. Enligt Granskaren så finns det även utrymme för att göra detta utan att det krockar med 

skrivreglerna eller kompatibilitetstänket. Det finns dock en problematik med det som SIS behöver ta 

hänsyn till. Den ligger i SIS policy att kunna rikta sig till alla, utan att vissa intressenter enbart genom 

standardens diskurs får en fördel över andra. Utifrån detta kan det bli svårt att bidra med konkreta 

exempel på hur organisationer arbetar med standardisering utan att dessa exempel applicerar mer på 

vissa organisationer eller branscher än andra.  

 

Vi har även sett att SIS redan i viss mån arbetar efter klarspråksprinciper. Detta gör de dock inte i lika 

hög grad som de skulle kunna göra. Texten de utgår från är dessutom främst tänkt att användas för 

standarder skrivna för engelska. Den är dock väldigt nyttig på flera sätt då den ju är anpassad efter just 

denna kommunikationssituation. Samtidigt kan SIS tjäna på att utöka sitt arbete med klarspråk, och ta 

till sig av hur klarspråk fungerar mer specifikt för det svenska språket. I slutänden blir det dock precis 

som med själva standarderna: klarspråket behöver anpassas till organisationen, SIS, och inte tvärt om.  

 

Min förhoppning är att denna undersökning kan fungera som underlag för sådana språkliga insatser i 

framtiden. Med bättre kännedom om kontext och situation kan sådana insatser bli mycket mer 

effektiva än de annars skulle ha varit. Det kan verka svårt att komma med några större förändringar i 

denna värld som fokuserar på stabilitet och likformighet. Samtidigt så är utveckling och förändring 

också två av de viktigaste faktorerna i denna värld, och de går hand i hand med stabiliteten. 

 

9.2. Framtida forskning 

Som jag redan har nämnt så är denna undersökning inte på något sätt uttömmande vare sig när det 

gäller standarder eller kontextens roll i läsningen. Jag har endast undersökt en del av den komplicerade 

kontext som omger en enskild standard inom ett specifikt ämne. Det finns därför enormt mycket 

utrymme för framtida forskning om standarder ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Det finns även ett 

uppenbart behov av sådan forskning. Vi har sett att SS 624070 används på många sätt, av många olika 

personer och att den ibland måste uppfylla syften som till synes är motsatser till varandra. Djupare 

forskning på hur kontexten och det faktiska användandet ser ut kan underlätta både skapandet och 

användandet av standarden. Det kan i slutändan leda till att standardisering blir en lättare process för 

alla involverade.  

 

Det är också viktigt att komma ihåg att denna undersökning kan ses som en produkt av sin tid. Den 

handlar om hur SIS och SS 624070 fungerar under våren 2014, när det fortfarande är oklart om SS 
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624070 kommer att gå igenom ännu en revision eller inte. Premisser, kontext och hela 

standardiseringsvärlden kan förändras i framtiden. Detta kan vi bland annat se på de skillnader som 

finns i premisserna i denna undersökning och i Sofie Sundholms undersökning på SIS från 2006. 

Standarder och arbetsmetoder har inte ändrats dramatiskt, men där finns ändå skillnader. Samhället 

utvecklas hela tiden, och precis som vi har sett i undersökningen utvecklas SIS och standarder i takt 

med det. Det gör att framtida forskning på standardisering blir i alla högsta grad relevant. SIS tar 

hänsyn till tidsperspektivet och samhällets utveckling i sitt arbete. För att forskningen om 

standardisering ska kunna vara relevant måste den göra samma sak. 

10. Slutord 

Jag har i detta arbete undersökt ett par aspekter av den kontext som standarder skapas och används i. 

Detta har jag gjort utifrån standarden SS 624070. Jag har tittat på vad för texter och normer som styr 

textproduktionen, och utifrån det försökt komma fram till vilket utrymme som finns för att arbeta 

språkligt med standarder. I samband med det har jag även varit i kontakt med flera aktörer i SS 

624070:s kommunikationssituation för att få reda på vilka åsikter som finns kring standardens kontext 

och kommunikationssituation.  

 

Resultatet visade att SS 624070:s diskurs är kraftigt styrd, både textuellt och formmässigt. Detta görs 

för att standarderna ska fungera effektivare med varandra, och underlätta användandet. Detta beror i 

sin tur på att standardiseringen som SIS arbetar med även finns i själva språket. De anpassar sig efter 

hur ISO:s internationella standarder ser ut språkligt, trots att de inte är tvungna att göra detta när de 

skriver nationella standarder. En nationell standard kan dock användas ihop med internationella, och 

även bli en internationell själv om behovet av det finns. Den diskurs som finns i SS 624070 och många 

andra standarder är alltså en del i det ständiga arbetet att, som SIS uttrycker det, göra världen mindre 

splittrad.  
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