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Sammanfattning 

I denna fallstudie studeras hur medarbetare på Försäkringskassan anpassar sig efter och samarbetar i ett skrivprojekt där 

flera deltagare med olika mycket inflytande över och engagemang gemensamt producerar texter. Syftet med studien är att 

kartlägga hur deltagarna i skrivprojektet nyttjar kognition och kommunikation. Frågorna som studien försöker besvara är 

1.vem deltar i skrivprocessen och hur, 2.hur upplever deltagarna att den kollektiva aspekten på skrivandet påverkar deras 

kognition och 3.vilken roll spelar deltagarnas individuella kognitiva processer i sociala förhandlingar? 

Materialet som studeras har inhämtats med kommunikationsetnografiska och praxisanalytiska metoder genom deltagande 

observation och intervjuer där deltagarna själva har fått bidra till analysen. Resultaten visar att deltagarna delas in i en 

kärngrupp, som oftast skriver och fattar beslut, och en grupp med sekundära deltagare, som fungerar som en resurs och 

sätter begränsningar för kärngruppen. Deltagarna förhandlar kring sanning, mål och idéer under den kollektiva 

skrivprocessen genom att verbalisera sina kognitiva processer. Förhandlingarna förebygger konflikter och missförstånd, och 

kompenserar delvis för det faktum att deltagarna inte delar en gemensam kognitiv monitor. I en välfungerande grupp kan 

deltagarna också avlasta varandra kognitivt. 

Studien avslutas med råd baserat på resultaten om vad man bör tänka på när man ska skriva i en komplex 

gruppkonstellation, och med förslag på framtida forskningsområden. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till Försäkringskassan som lät mig genomföra denna fallstudie. Ett särskilt 

stort tack till projektledaren som tagit sig så mycket tid att hjälpa mig och tillhandahålla informanter 

och material, men naturligtvis också till alla andra medarbetare som jag har ”ank-ungat efter”. Det 

har varit mycket givande att få vara en fluga på er vägg och en ankunge bakom era fötter. 

Jag vill också tacka min handledare Olle Josephson för hans stöd, tålamod och värdefulla synpunkter. 

Han ska dessutom ha en eloge för att han inte är den som låter sig skrämmas.



1 

1. Inledning

Att skriva är en krävande aktivitet. Den kräver att vi kan analysera, generera idéer, organisera 

information, granska det vi skriver och ständigt försöka föreställa oss hur vårt skrivande fungerar som 

lösningen på ett kommunikativt problem – vad är det vi försöker säga eller göra med vårt skrivande? 

Alla dessa krävande processer jonglerar vi med under skrivandets gång. Men vad händer när vi 

blandar in fler jonglörer? När flera personer försöker hitta en gemensam lösning och utforma en text 

tillsammans. Det är ganska oklart. Det har forskats på hur skribenter skriver tillsammans men ibland är 

det väldigt många deltagare inblandade i hur texten ska utformas med väldigt olika roller. Då blir det 

svårare att definiera vad ”skriva tillsammans” innebär. Kan man ingå i en skrivprocess om man inte 

skriver? Och om man kan det – var ska man då dra gränsen för vem som ingår i skrivprocessen och 

vem som står utanför? 

Vilka deltar i den kollektiva skrivprocessen? Vad gör de? Hur klarar de att samarbeta? Det är frågor 

som den här fallstudien söker svar på. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1. Skrivande, skriftbruk och kollektivt skrivande 

Tidigare studier av skrivande och skrivprocessen har ofta varit antingen kognitiva eller sociala. Det har 

sina förklaringar i att monologism har haft en lång historisk dominans inom lingvistik med 

dikotomiska föreställningar om kognitiva och sociala aspekter av vår förmåga att hantera språk och 

information (Linell 1995:17). Det synsättet har dock luckrats upp till fördel för dialogism som lägger 

större fokus på förhållandet mellan dem, mer om det nedan (2.1.2.).  

Men även vårt skrivande (eller åtminstone vår syn på det) har förändrats. Forskare som Hyland (2009), 

Spilka (1993) och Dias m.fl. (1999) visar hur en allt större del av skrivande sker i grupp snarare än 

enskilt i yrkeslivet. Det är ovanligare att en skribent ”äger” en text och vanligare att flera aktörer 

utövar inflytande över textproduktionen. Vi kan prata om en kollektiv skrivprocess. 

1.1.2. Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för en stor del av de offentliga 

trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten utreder och beslutar i över 40 olika typer av bidrag och 

förmåner. Cirka hälften av dessa går till sjuka personer och personer med funktionsnedsättning. 

På Försäkringskassan arbetar cirka 13 400 personer på handläggande kontor, kundcenter och 

servicekontor runt om i landet samt huvudkontoret som ligger i Stockholm. På deras webbplats 

beskriver de sin vision som att människor ska känna trygghet om livet tar en ny vändning, och 

sin verksamhetsidé som att ge människor inflytande över sin egen livssituation. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för myndighetens övergripande informations- och 

kommunikationspolicy, internt såväl som externt, Försäkringskassans varumärkesarbete, 

mediebevakning och kontakter med massmedia samt för att stödja övrig verksamhet i 

kommunikationsfrågor. 
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Figur 1: Försäkringskassans organisation 

Språkvårdarna och internetredaktionen organiseras under Kundcenter, självbetjäning lokala kontor 

och kundfrågor. De sakkunniga som figurerar i studien arbetar främst inom LFC 

Funktionsnedsättning eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga. (Försäkringskassans webbplats) 

1.2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka ett exempel på hur kognition och 

kommunikation samverkar för och mellan individer i en kollektiv skrivprocess, i det här fallet 

Försäkringskassans arbete med att formulera nya texter till sin webbplats. 

I förlängningen vill jag att mina resultat ska kunna användas för att ta fram verksamhetsutvecklande 

strategier och redskap för att utveckla och underlätta den kollektiva skrivprocessen. Jag avser däremot 

inte studera hur olika delar av den kollektiva skrivprocessen inverkar på textkvaliteten. 

1.3. Frågeställning 

I centrum för kartläggningen och analysen står tre frågeställningar: 

1. Vilka deltar i skrivprocessen inom skrivprojektet och hur ser rollerna och arbetsfördelningen ut

bland dem?

2. Hur upplever deltagarna i skrivprojektet att den kollektiva aspekten av textproduktionen påverkar

deras kognitiva processer?

3. Hur använder och integrerar deltagarna i skrivprojektet sina individuella kognitiva processer i de

sociala förhandlingarna mellan individer?
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2. Teori och tidigare forskning

2.1. Sociala teorier 

2.1.1. Wengers teori om praktikgemenskaper 

Wengers teorier om praktikgemenskaper fokuserar inte främst på skriftbruk, men är tacksam för att 

beskriva gruppkonstellationer, och roller, arbetsfördelning och kommunikation inom (och mellan) 

dem. Jag kommer att använda hans definition av begreppen som presenteras nedan i studien. 

Praktikgemenskaper (communities of practice) hålls samman av erfarenhetsmässiga, sociala resurser, 

ramar och perspektiv som bevarar ett gemensamt, socialt engagemang med en gemensam målsättning 

(Wenger 1998:5), till exempel en arbetsplats. Arbetsplatsen kan i sig bestå av flera praktikgemen-

skaper som skiljer sig åt sett till kultur, språk med mera.  

Element som delas av flera praktikgemenskaper (till exempel en text de producerar gemensamt) kallas 

för gränsobjekt. En person som ingår i flera olika praktikgemenskaper och kan fungera som ett slags 

”tolk” mellan dem kallas för en gränsöverskridare. 

För att beskriva deltagarna i praktikgemenskapen och deras inflytande över verksamheten pratar 

Wenger om legitimitet, där en deltagare vinner godkännande inom praktikgemenskapen. Deltagandet 

kan beskrivas som centralt där deltagaren ses som etablerad inom gemenskapen, men också som 

perifert. En ny deltagare som ännu inte delar gemenskapens engagemang, målsättning och erfarenheter 

fullt ut kan tilldelas en legitim perifer roll i verksamheten. Andra deltagare kan fungera som lärare 

eller guider in till gemenskapen. (Wenger 1998) 

Wengers teorier har kritiserats bland annat för att inte tillräckligt tydligt visa språkets och den 

språkliga kommunikationens betydelse för praktikgemenskaper (Rönn 2009:43). 

2.2. Kognitiva teorier 

2.2.1. Flower och Hayes modell över skrivprocessen 

Flower och Hayes presenterade 1981 en teori om vilka kognitiva processer som aktualiseras under 

skrivprocessen och hur de samverkar. Jag använder deras modell i studien för att konkretisera och 

beskriva kognitiva aspekter av skrivprocessen. Teorin vilar på fyra antaganden (1981:366): 

1. Skrivprocessen utgörs av olika mentala processer som nyttjas parallellt och rekursivt.

2. De mentala processerna är hierarkiskt ordnade och kan överlappa och ingå i varandra.

3. Skrivprocessen är målorienterad och byggs upp av nätverk av olika mål som ständigt utvecklas

och ändras.

4. Målen är viktiga för att uppgiften ska fortsätta att uppfattas som meningsfull och kan

omformuleras beroende på vad skribenten lär sig under skrivprocessen.

Baserat på ”tänka högt-protokoll” tog de fram en modell över skrivprocessen och de underprocesser 

som bygger upp den (se figur 2 nedan). 
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Figur 2: Flower och Hayes modell över skrivprocessen 

Underprocesserna delas i modellen upp i tre delmoment: 

Uppgiftskontexten (”the task environment”) utgörs av alla element utanför skribenten själv, dvs. det 

retoriska problem som skribenten försöker ”lösa” och det framväxande textutkastet som påverkar hur 

skribenten fortlöper med arbetet så att texten hänger samman väl. 

Med skribentens långtidsminne (”the writer's long-term memory”) avser Flower och Hayes kunskap 

lagrad i vår hjärna, även när vi hämtar den vi utifrån. Skribenten behöver dels tangera informationen, 

dels anpassa den för att lösa det retoriska problemet. 

Själva skrivprocessen (”the writing process”) omfattar fyra underprocesser: 

 Planeringsprocessen där skribenten skapar en inre bild av den kunskap som ska användas i

skrivandet. Hen gör det genom att komma på idéer utifrån den tillgängliga informationen, att

organisera och skapa struktur i den och att sätta mål för skrivandet.

 Översättningsprocessen där skribenten överför sina tankar och idéer till synligt språk.

 Granskningsprocessen där skribenten går igenom information, idéer och formuleringar som

utgångspunkt för vidare översättning eller för att systematiskt utvärdera och revidera. Skribenter

reviderar både skrivna och oskrivna tankar och ställningstaganden.

 Övervakningen som fungerar som en monitor eller en skrivstrateg som bestämmer när

skribenten övergår från en process till en annan. Det är till exempel i övervakningen som

skribenten beslutar när hen ska övergå från planering och idérevidering till översättning.

(Flower & Hayes 1981)

Modellen är idealiserad och tar inte någon hänsyn till den sociala aspekten av skrivande. Flower och 

Hayes menar själva att den främst ska användas som ett tankeredskap för forskare. De använder också 

begreppet ”uppgiften” (the task) när de beskriver texten som ska produceras. Utifrån den tekniska och 

sociala utvecklingen av skriftbruk är det dock inte ett lämpligt synsätt. I synnerhet webbtexter är 

olämpliga att betrakta som avgränsade skrivuppgifter, eftersom de ständigt uppdateras och kanske 

aldrig når någon ”färdig” form.  
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2.2.2. Flowers dialogistiska utveckling av skrivprocessen 

Flower utvecklade senare resonemanget som låg till grund för modellen bland annat genom att studera 

hur skribenter skapar mening inom skrivprocessen (1994) och hur skrivprocessen kan beskrivas som 

problemlösande (1998). Genom att applicera dialogistiska teorier på skrivprocessen tillför hon ett 

socialt perspektiv där alla yttranden (även skriftliga) betraktas som delar av en dialog. Dialogismen 

hanterar förhållandet mellan kognition och kommunikation som ett beroende, där båda bygger upp 

varandra istället för att se dem som separerade där kognition fungerar som informationsbearbetning 

som sker helt avgränsat i en individs hjärna, och kommunikation som informationsutbyte människor 

emellan (Linell 1995). Flower menar att skribenter ständigt förhandlar fram betydelse och mening som 

en förlängning av de kognitiva basprocesser som understödjer förståelse för ämnet och processen, och 

kompositionen av desamma (1994:75). Den förhandling Flower talar om är att likställa med hur 

skribenten förhåller sig till den (de) dialog(er) hen ingår i. 

På så sätt väver Flower in sociala aspekter i den kognitiva processen, och förhåller sig närmast till hur 

social kontext och den kollektiva dialogen påverkar den enskilde skribentens skrivprocess. Hon berör 

även kollaborativt skrivande men främst för att visa på kontextuella faktorer och lyfter inte hur man 

kan likna två skribenters verbala förhandlingar med den individuella skribentens kognitiva. Hennes 

resonemang ger dock en inblick i att kognition och kommunikation sannolikt är mycket svårare att 

särskilja än vad till exempel modellen implicerar. 

2.3. Några tidigare studier av och artiklar om 
kollektiva aspekter på skrivande 

Kollektiva aspekter på skrivande har framför allt studerats i form av kollaborativt skrivande (mer om 

skillnaderna under 3.2.) inom utbildning. Yong menar till exempel att skribenter kan “komplettera” 

varandras bidrag till textproduktionen genom kollaborativt skrivande (2010:19), vilket kan vara 

värdefullt att jämföra med skrivande inom en kollektiv skrivprocess (mer om skillnaderna under 3.2.). 

Studier som Dias m.fl. (1999) visar att kollaborativt skrivande är vanligt även i yrkeslivet, vilket gör 

det till ett viktigt forskningsfält, och att det finns skillnader i förutsättningarna mellan utbildnings- och 

yrkessammanhang som gör att insikter från det ena fältet inte automatiskt kan appliceras på det andra. 

Skrivande i arbetslivet involverar till exempel ofta flera retoriska syften och målgrupper, och aktörer 

både inom och utanför arbetsplatsen. Troligen spelar kompletteringsmöjligheten en stor roll för att 

människor skriver i grupp i yrkeslivet. Hyland menar till exempel att skrivande i grupp är vanligt i 

yrkeslivet bland annat för att textproduktionen ofta kräver flera expertiser (Hyland 2009:194). Det 

skulle innebära att människor som gemensamt utformar texter delvis ägnar sig åt olika saker ur olika 

perspektiv. Spilka menar att flera olika perspektiv på skrivandet stimulerar den kreativa potentialen i 

organisationen, och att samarbete är önskvärt inte bara mellan individer utan även över gränserna 

mellan organisationskulturer (Spilka 1993). Men fler perspektiv gör också skrivprocessen mer 

komplex. Om de skribenter och kulturer som samarbetar inte klarar att analysera sina insatser i 

förhållande till andras kan det orsaka förseningar, missförstånd, inkompabilitet och konflikter 

(1993:126). Det ger en bild av både vilka styrkor och vilka risker som skrivande i grupp kan innebära. 

En viktig studie för synen på kollektivt skrivande är Gunnarsson (1992) som tidigt tillförde ett 

sociolingvistiskt perspektiv på skrivprocessen i yrkeslivet genom att beskriva hur skribenter på en 

arbetsplats ingår i olika kommunikativa gemenskaper som påverkar deras skrivstrategier. Det innebär i 

praktiken att skrivande är en verksamhet som förhandlas socialt och delvis kollektivt på arbetsplatsen. 
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Just förmågan att förhandla skrivandet tycks vara avgörande för att kunna skriva kollektivt, och kan 

möjligen ge en inblick i hur kognition och kommunikation länkas samman. Följande två studier 

illustrerar varför just förhandling tycks vara ett kritiskt område inom skrivande i grupp. 

Hållsten studerar inte främst kollektivt skrivande men gör ändå flera intressanta observationer rörande 

det när hon studerar ingenjörers textproduktion i deras utbildning respektive yrkesroll (2008). Hon 

använder bland annat Wengers analysmodell för att kartlägga praktikgemenskapers och deltagarrollers 

påverkan på hur individer hanterar skrivuppdrag, vilket är jämförbart med Gunnarssons metod. 

Hållsten visar hur perspektiv i olika kontexter kan ta sig uttryck i olika skrivmål som kan hamna i 

konflikt. Hon visar också att skribentens roll i en praktikgemenskap tycks vara oerhört viktig för hens 

syn på skrivmålet. Den insikten kan tillämpas på kollektivt skrivande och Spilkas resonemang om 

fördelar och risker med utbyten mellan olika kulturer. Det räcker inte med bara flera olika perspektiv i 

skrivprocessen, utan dessa perspektiv måste också sammanfogas genom förhandling för att fungera 

kompletterande. Hållsten landar i en liknande slutsats att tydliga roller, tydlig arbetsfördelning och 

delad uppfattning om mål bland deltagarna underlättar skrivandet. (2008:213). 

Doheny-Farina visar hur skrivmål i konflikt kan bottna i olika uppfattningar om retoriskt problem i sin 

studie från 1986. Där kartlägger han dels hur skribenters uppfattning om social och organisatorisk 

kontext påverkar uppfattningen av det (övergripande) retoriska problemet i en viss yrkesmiljö, dels hur 

uppfattningen formulerades övertid. Studien visar att olika uppfattningar av det retoriska problemet 

orsakade olika syn på ansvarsområden och mål bland deltagarna. Det ledde i sin tur till konflikt och ett 

misslyckat samarbete. Man kan säga att det fanns ett glapp mellan deltagarnas kognition och 

kommunikation i studien – deras olika perspektiv behövde kommuniceras så att de kunde modifiera 

och influera varandra för att skrivandet skulle bli framgångsrikt. (Doheny-Farina 1986) 

Trots att förhandling tycks spela en viktig roll i skrivande i grupp finns det få studier som gör anspråk 

på att tydligt visa hur gemensamma mål förhandlas fram baserat på mental kognition. Även i 

kunskapen om hur skribenters mentala kognition påverkas av den kollektiva aspekten finns det luckor. 

Det är till exempel oklart hur mycket deltagare i en kollektiv skrivprocess kan komplettera varandra 

enligt Yongs resonemang (2010) – om de även kan komplettera varandra kognitivt och i så fall hur. 



7 

3. Material och metod

3.1. Analysmetod 

Jag har tillämpat kommunikationsetnografiska metoder inspirerade av praxisanalys, som bland annat 

använder analysenheter hämtade ur Wengers teorier. Praxisanalys är anpassad för organisationer med 

fokus på att kartlägga sociala praktiker och deras kommunikation, vanligen i syfte att identifiera 

problem och utveckla redskap och metoder för att hantera dessa. En viktig aspekt av praxisanalys är att 

den utformas delvis i samverkan med informanterna, till exempel genom att låta informanterna peka ut 

vilka problem de uppfattar som centrala eller diskutera analysredskap. (Rönn 2009) 

I vissa avseenden avviker min analysmetod från hur praxisanalys vanligen tillämpas. I praxisanalys 

ska teorier i alla fall inledningsvis ges en mindre roll, och de sociala praktikerna ska studeras relativt 

förutsättningslöst. Jag utgick istället från Wengers och Flower och Hayes teorier, och presenterade 

även Flower och Hayes modell för informanterna under studien. Det kan ha påverkat min och deras 

uppfattning om verksamheten, och gjort att insatserna tolkats utifrån modellen mer än vad de skulle ha 

gjort annars. Å andra sidan var modellen ett värdefullt redskap för att konkretisera de svåråtkomliga 

processer som omger skrivandet och skapa en gemensam diskussionsplattform. Modellen kan 

möjligen också bidra till att deltagarnas syn på sin verksamhet lyfts till en ny nivå. 

Jag tolkar alltså informanternas praktiker utifrån Wengers teori och deras kognition tolkas utifrån 

Flower och Hayes beskrivningar av olika kognitiva processer. Samtidigt tar jag stor hänsyn till 

informanternas egna beskrivningar av dem båda. Sambanden mellan dem studeras relativt 

förutsättningslöst genom att tematisera den information som framkommer genom informanternas 

handlingar och kommunikation. Tematiseringen kan beskrivas som att jag koncentrar och samman-

fattar (Karlsson 2006:161-162), i det här fallet, vad informanterna förhandlar om och i vilket syfte. 

Min utgångspunkt är att varken jag som observatör eller informanterna själva kan redogöra 

fullständigt för de mentala kognitiva processer som aktiveras vid den kollektiva skrivprocessen. 

Däremot menar jag att man kan göra tillräckligt rimliga tolkningar av dem för att placera in dem i och 

teoretisera över deras funktioner i den kollektiva praktiken. 

Av utrymmesskäl har jag avstått från att använda textanalys, men gjort en allmän bedömning om några 

av de texter som producerats under studien utifrån målgruppsanpassning, språklig nivå, informations-

urval och kohesion (även mellan undersidor). Jag konstaterar att de håller en hög kvalitet. 

3.2. Några centrala begrepp 

Nedan beskriver jag hur jag kommer att hantera vissa teoretiska begrepp i analysen. 

Jag skiljer mellan skrivprocessen och skrivande där det förstnämnda täcker in alla aspekter i Flower 

och Hayes modell och det sistnämnda används för att beteckna själva den fysiska översättningen av 

information till semiotiska resurser. Skrivande är alltså den term som används när en deltagare i skriv-

processen till exempel skriver, skapar en mall eller en struktur eller gör en symbolkarta. När jag 

beskriver en deltagares arbete i sin skrivprocess kan jag lika gärna syfta på att hen letar efter 

informationsunderlag, planerar när hen ska börja skriva eller granskar en text. 

Begreppet kollektiv skrivprocess behandlas här inte som en synonym till kollaborativt skrivande. Det 

beror delvis på att skrivande kommer att användas något annorlunda än det gör inom kollaborativ 
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skrivforskning (se ovan) och delvis på att termen skrivprocess är hämtad från Flower och Hayes teroi. 

Därmed läggs större fokus på (mental) kognition i begreppet kollektiv skrivprocess. Men jag behandlar 

dem också olika på grund av att betydelsen av kollaboration i textforskning generellt har använts för 

att beskriva hur skribenter gemensamt utför och delvis förhandlar skrivande. Forskare har visserligen 

gradvis börjat använda begreppet collaboration (samarbete) i bredare bemärkelse inom textforskning 

till att omfatta interaktion och förhandlingar både före och under textproduktionen. Storch skriver till 

exempel att kollaborativt skrivande may promote a sense of co-ownership and hence encourage 

students to contribute to the decision making on all aspects of writing: content, structure, and 

language (Storch 2005:154) och Posner och Baecker klassar en situation där en ensam skribent skriver 

och andra assisterar som kollaborativt skrivande. Kollaborativt skrivande innebär dock ofta att 

skribenter delar ansvaret för texten i en konstruktion som närmast kan beskrivas som att en text har 

flera författare (Storch 2005:154). Men om alla deltagare i ett kollaborativt skrivande kan tillskrivas ett 

visst författarskap så kan detsamma inte nödvändigtvis sägas om deltagare i en kollektiv skrivprocess. 

I den kollektiva skrivprocessen skulle fler deltagare kunna räknas in än de som ägnar sig åt själva 

skrivandet, till exempel deltagare som granskar, tillför information (utan att inverka beslutsfattande) 

eller sätter begränsningar för texten, aspekter som ofta räknas in i en skrivprocess men mer sällan 

inom verksamheten att skriva. Dessa insatser innebär ofta ett lägre engagemang för texten från 

deltagarens sida, och för att kategoriseras som deltagare i ett kollaborativt skrivande krävs ett stort 

engagemang (Yong 2010:19). Om man jämför de två så skulle man kunna betrakta utformandet av en 

inlämningsuppgift som kollaborativt skrivande i den bemärkelsen att två studenter samarbetar för att 

producera den. Samma textproduktion skulle kunna beskrivas som en kollektiv skrivprocess i 

bemärkelsen att läraren beställer en viss text och sätter vissa krav och begränsningar, studenterna sätter 

mål, inhämtar kunskap, planerar, skriver och förhandlar sedan gemensamt när de utformar denna text, 

som därefter kanske granskas av en studiekamrat och slutligen också av läraren. Det är visserligen 

studenterna som författar texten, men fler deltagare utövar inflytande över och har en varierande grad 

av engagemang i den. 

För att beskriva den fysiska form som informationen tar vid översättningsprocessen så använder jag 

begreppet semiotiska resurser istället för Flower och Hayes beskrivning synligt språk (”visual 

language”). Flower och Hayes menar visserligen att en mängd olika symbolsystem förutom språk kan 

rymmas inom begreppet, men med semiotiska resurser blir det tydligare att det omfattar alla typer av 

textuellt betydelseskapande. Därmed kan till exempel även dispositionella aspekter som att placera 

något överst och något underst läsas in som betydelsebärande element i begreppet, medan det är 

tveksamt om Flower och Hayes term synligt språk inte främst syftar på språkliga symboler. 

När jag använder uttrycket förhandling i studien så syftar jag på förhandling mellan individer i den 

omedelbara kommunikationssituationen, och inte som till exempel Flower använder det (1994) som ett 

sätt att förhålla sig till den dialog en person kan ingå i utifrån ett dialogistiskt perspektiv. 

3.3. Deltagande observation 

För att kringgå att deltagarnas egen analys om sin kognitiva och kollektiva skrivprocess styr resultatet 

alltför mycket så har jag kompletterat dem med egna iakttagelser av beteenden och förhandlingar som 

kan tolkas utifrån den kognitiva skrivprocessen. 

Jag genomförde 11 deltagande observationer under studien och tog fältanteckningar. Jag uppmanade 

också informanterna att cc:a mig varje gång de skickade ett mejl inom ramen för skrivprojektet. Syftet 

med det var dels att kunna jämföra mejlkorrespondensen med observationer, dels att försöka täcka in 
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så mycket kommunikation mellan olika typer av deltagare som möjligt. De insamlade mejlen tillförde 

dock ingen information av värde och jag bortser därför från dem i resultatdelen. 

Min grad av deltagande varierade beroende på om jag observerade ett möte eller en deltagare under 

arbete. Under möten så presenterade jag mig och blev också presenterad för deltagarna, jag deltog i 

socialt småprat men däremot inte i diskussioner om textproduktion, arbetsfördelning och annat som 

direkt berörde den kollektiva skrivprocessen. När jag observerade deltagare under arbete deltog jag i 

större utsträckning bland annat genom att informanten ofta talade direkt till mig och jag ställde också 

frågor om arbetet. Mitt deltagande påverkade också mer än under mötesobservationer eftersom 

informanterna i mycket högre utsträckning uppvisade tendenser att anpassa sitt arbete utifrån min 

närvaro till exempel genom att vänta på att jag skulle avsluta en anteckning innan de fortsatte arbeta. 

Detta är observatörens paradox – min blotta närvaro påverkar den verksamhet jag studerar och gör det 

omöjligt att (i alla fall etiskt) studera hur människor agerar när de inte observeras (Karlsson 2006:151). 

Utifrån denna insikt har jag noterat att informanterna har avsatt tid att sitta och arbeta med skriv-

processen på ett sätt som de inte skulle ha gjort om jag inte hade observerat dem. Både Agnieszka och 

Vera som jag har följt under deras enskilda arbete uttryckte till exempel att de i vanliga fall skulle ha 

arbetat lite pö om pö med texterna utsträckt över flera dagar, men att de valt att göra allt på en gång 

istället eftersom jag skulle observera dem. 

Slutligen vill jag betona att observationer bara ger en spegling av vad som faktiskt hänt och aldrig kan 

återge verkligheten exakt. 

Nedan listar jag de fältanteckningar jag har samlat in och använt som underlag för min analys. 

Tidpunkt Fältanteckning Beskrivning 

31 mars  

10:00-11:30 

Observation 1 Projektmöte 

1 april 

09:50-10:40 

Observation 2 Agnieszka arbetar 

3 april 

13:35-14:45 

Observation 3 Projektmöte 

8 april 

10:30-11:20 

Observation 4 Projektmöte 

10 april 

10:20-11:00 

Observation 5 Hektor arbetar 

10 april 

13:30-14:20 

Observation 6 Projektmöte 

10 april 

14:45-15:45 

Observation 7 Hektor arbetar 

15 april 

09:35-11:30 

Observation 8 Vera arbetar 
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23 april 

13:00-13:25 

Observation 9 Granskningsmöte 

24 april 

13:30-14:00 

Observation 10 Projektmöte 

6 maj 

11:00-11:35 

Observation 11 Hektor arbetar 

Tabell 1: Förteckning över fältanteckningar 

3.4. Intervjuer 

Som komplement till observationerna genomförde jag fyra intervjuer med deltagare i den kollektiva 

skrivprocessen. Som jag nämnt ovan så använde jag en metod inspirerad av praxisanalys där jag lät 

deltagarna delvis involveras i analysen. Det var främst under intervjuerna som de hade möjlighet att 

göra det. 

Intervjuerna var upplagda så att den första delen var strukturerad med på förhand formulerade frågor 

(se bilaga 1). Frågorna var desamma för alla informanter och rörde både kognitiva och kommunikativa 

aspekter av skrivprocessen. Inga följdfrågor ställdes. I andra delen av intervjun övergick jag till en 

halvstrukturerad form där jag avhandlade på förhand bestämda teman betydligt friare och mer försökte 

efterlikna ett öppet samtal. Under den halvstrukturerade delen bad jag först informanterna att illustrera 

hur de ansåg att arbetet med den aktuella kollektiva skrivprocessen såg ut. Baserat på vad de uppgav 

ställde jag följdfrågor. Därefter visade jag dem Flower och Hayes modell över den kognitiva 

skrivprocessen, förklarade den och bad dem resonera kring den utifrån sin egen syn på skrivande. 

Baserat på vad de svarade ställde jag följdfrågor och jag styrde diskussionen så att kognitiva, 

kommunikativa och kollektiva aspekter av skrivprocessen avhandlades i relation till modellen. 

Anledningen till att modellen visades sist i intervjun var att den initialt inte skulle styra eller 

överskugga informantens egna tankar och reflexioner över sin och gruppens gemensamma 

skrivprocess. 

Intervjuerna löpte övervägande lätt. Informanterna uppvisade ett artigt engagemang i de inledande 

frågorna, vilket ökade till ett relativt högt engagemang under den halvstrukturerade delen av intervjun 

när de fick friare händer. En informant ställde sig dock något skeptisk till modellen som presenterades 

och uppvisade ett något lägre engagemang än de övriga vid den delen av intervjun. Som följd av det 

blev intervjun något kortare.  

Samtliga informanter tillfrågades hur det kändes att bli intervjuade efter intervjun och de rapporterade 

övervägande positiva upplevelser. Två intervjuer hölls med kort varsel på grund av tidspress, resten 

planerades in i förväg. 

Nedan listar jag genomförda intervjuer. 

Datum Intervju Informant Längd 

15 april Intervju 1 Erika 49 min 

23 april Intervju 2 Agniezska 49 min 
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23 april Intervju 3 Hektor 1h 3 min 

25 april Intervju 4 Per 36 min 

Tabell 2: Förteckning över intervjuer 

3.5. Etiska aspekter 

Projektledaren som ansvarar för den specifika del av verksamhet som studerats fick först ge informerat 

samtycke till studien. Därefter har alla deltagare som studerats informerats om min avsikt, och gett 

informerat samtycke därtill. De har informerats om att de kan figurera i studien genom till exempel 

citat och fältanteckningar men under fingerade namn, vilket de har godkänt. 

Jag har valt att redovisa deras faktiska yrkesbeskrivning liksom deras arbetsplats. Det var en 

avvägning mellan å ena sidan informanternas anonymitet och å andra sidan möjligheten att kunna 

beskriva verksamheten och rollerna så nära verkligheten som möjligt. Den sistnämnda var dock viktig 

i en kvalitativ fallstudie av denna typ och eftersom de flesta informanterna inte är ensamma om sin 

yrkesbeteckning i organisationen och på arbetsplatsen så bedömer jag deras anonymitet som 

tillräckligt god för utomstående. Informanterna blev också informerade om att de själva och kollegor 

sannolikt skulle kunna identifiera dem i studien. Till detta har de givit sitt samtycke. 
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4. Resultat och analys 

4.1. Allmänt om skrivprojektets upplägg 

Vid tillfället för studien arbetade man på Försäkringskassan med att göra sin webbsida mer 

användarvänlig, som ett led i ett stort projekt som kallades ”Projekt enklare försäkringsinfo till 

kunderna”. Flera undersidor hade redan skrivits om och nästa i raden var sidorna för funktions-

nedsättning, som studeras i denna studie. Flera avdelningar och deltagare involverades i text-

produktionen som följde ett ärvt planeringsmönster från tidigare textproduktioner inom projektet. 

Enligt den övergripande planen inleddes arbetet med att deltagarna i projektgruppen enades om mål 

och syften med arbetet, därefter inhämtades en stor mängd information i samarbete med sakkunniga 

”försäkringsexperter”. Därefter tilldelades och skrev varje skribent i projektgruppen varsin del av de 

texter som tillsammans utgjorde sidorna för funktionsnedsättning. Slutligen följde granskning, först i 

projektgruppen och därefter av sakkunniga utanför projektgruppen. 

4.2. Roller och arbetsfördelning 

4.2.1. Kärngruppen 

Projektgruppen kan beskrivas som en kärngrupp som utför och har det övergripande ansvaret för 

textproduktionen. Den utgörs av fem personer: projektledaren, en webbkommunikatör, en 

kommunikatör och två språkvårdare. De tillhör delvis olika praktikgemenskaper. Projektledaren, 

webbkommunikatören och kommunikatören arbetar inom Kommunikationsavdelningen medan språk-

vårdarna arbetar under avdelningen Kundcenter, självbetjäning, lokala kontor och kundfrågor. Men de 

kan också definieras som en praktikgemenskap eftersom de delar erfarenhetsmässiga och sociala 

resurser, ramar och perspektiv kring sitt gemensamma engagemang (Wenger 1998:5). Samtliga 

deltagare i denna kärngrupp beskriver den som en liten enhet som är skild från resten av verksamheten 

i intervjuerna, och de har inga svårigheter att skilja de som ingår i den från de som inte gör det. 

Jag samarbetar mest med dem i projektgruppen [författarens markering]. 

Utdrag ur intervju 4 

De beskriver att de deltar i samma kärnverksamhet, utformandet av webbtexterna, och att de har 

arbetat tillsammans med detta under en längre tid. Texterna de producerar kan därför både betraktas 

som ett gränsobjekt mellan praktikgemenskaper, och som en integrerad del i kärngruppens 

praktikgemenskap.  

Observationerna stödjer att det är dessa fem som arbetar närmast textproduktionen – de skriver mest, 

kan fatta beslut kring den och har huvudansvaret för den. Det större inflytande som kärngruppen har 

över verksamheten än andra deltagare syns i utdragen nedan. Marie arbetar som teamledare inom 

språkvårdarnas avdelning och deltar i ett tidigt projektmöte. Hon markerar sin utomstående roll 

(utanför kärngruppen) vid mötets öppnande genom att meddela att hon bara är där ”på besök”. Hennes 

inlägg möter oftare motstånd och får mer sällan uppföljning än de andra deltagarnas, vilket kan tolkas 

som att hennes legitimitet i praktikgemenskapen är mindre eller saknas. 
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Marie lyfter frågan om hur de ska prioritera bland kundgrupperna och hur man ska skilja mellan dem, 

alternativt slå ihop dem. Hektor svarar med att det inte är deras uppdrag och byter sedan ämne. 

Utdrag ur observation 1 

Marie lyfter nyttan för Försäkringskassan med att kartlägga kundernas myndighetskontakt. Agnieszka 

ifrågasätter hur stort ansvar Försäkringskassan ska ha. Per säger att det är handikapporganisationerna 

som borde ansvara för det. Frågan släpps tillsvidare. 

Utdrag ur observation 1 

Marie frågar vem som ska göra vad. Hektor konstaterar att det viktigaste är att sätta strukturen för 

hemsidan. Erika konstaterar att hon inte skriver så mycket utan mest jobbar med strukturen. Hektor 

avslutar mötet. 

Utdrag ur observation 1 

Jämför till exempel med responsen när kommunikatören, Agnieszka, gör ett liknande inlägg: 

Agnieszka föreslår att de kan presentera nyheter (som ligger överst på startsidan) när de har några och 

annars låta den länken vara nedsläckt. Eller kanske flytta den åt sidan, funderar Hektor. 

Utdrag ur observation 6 

När Agnieszka, som ingår i kärngruppen, gör ett inlägg så intar projektledaren, Hektor, en mer 

förhandlande roll än med Maries inlägg. 

Projektledaren 

Projektledaren, Hektor, har en tydlig ledarroll inom kärngruppen. Han initierar till exempel arbetet i 

kärngruppen, delegerar uppgifter till de andra deltagarna och berättar under intervjun att det är han 

som kommunicerar med styrgruppen, vilket ger honom egenskaper hos en gränsöverskridare ”uppåt” i 

organisationen. Han har större inflytande över arbetet ifråga om tidsplanering och övergripande 

målsättning, och fattar beslut om vad som ska ingå i projektet och vad som inte ska ingå. 

Hur skulle du beskriva din roll i projektet? 

Ganska mycket att starta upp och driva projektet. Det var ganska länge sedan vi startade, men det var 

ju lite min darling från början. 

Utdrag ur intervju 3 

Hektor förklarar budskapet i filmen och går sedan vidare med att visa var i den övergripande 

webbprocessen de befinner sig med arbetet med funktionsnedsättning. Han berättat att det tidigare 

arbetet lett till att kundnöjdheten ökat. Han sammanfattar med att det kortfattat är det här de ska göra. 

Han fortsätter med att konstatera att de nu har läst på och ska börja försöka definiera kundbehoven. 

Därefter ska de gå igenom de texter som finns i dagsläget. 

Utdrag ur observation 4 

Hektor ber Per att ansvara för sidan för assistansersättning, Vera sidan för högriskskydd och 

Agnieszka sidan för handikappersättning. Själv ska han ansvara för sidan för bilstöd. Erika vill han ge 

specialuppdraget att ta den mer tekniskt avancerade startsidan för funktionsnedsättning. 

Utdrag ur observation 6 

Utifrån Wengers teori kan man därför hävda att Hektor befinner sig mitt i praktikens centrum och att 

han har mycket stort inflytande över verksamheten. 
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Webbkommunikatören 

Webbkommunikatören, Erika, arbetar närmast projektledaren och delar en viss ledning över projektet 

med honom. Det uttrycker de båda under intervjuerna och det får också stöd från andra deltagare under 

deras intervjuer. Hon befinner sig också i praktikens centrum med stort inflytande över verksamheten. 

Hon berättar under intervjun att hon också utgör en gränsöverskridare mellan IT-gruppen och 

projektgruppen, vilket gör att hon kan tillföra kunskap och information om tekniska förutsättningar, 

möjligheter och alternativ som ingen annan i kärngruppen har tillgång till.  

Jag utvecklar och förvaltar e-tjänster. Vi är sju stycken som arbetar med IT. Jag är den enda 

kommunikatören och har ansvar för innehållsstrategi och att hålla ihop kanalerna så att de inte 

spretar. 

Utdrag ur intervju 1 

Språkvårdarna 

Per är den språkvårdare som har arbetat längst i projektgruppskonstellationen. Han befinner sig nära 

praktikens centrum och delar mycket av gemenskapens historia, engagemang och målsättning. Det 

märks i att Per agerar lärare för Vera, som är relativt ny i gemenskapen, och till exempel instruerar 

henne hur hon ska lägga upp sitt skrivarbete. 

Hektor vänder sig till Vera och frågar om hon vill ha extra stöd och guidning eftersom hon är ny. 

Vera tackar ja. Per säger att det är bra att studera sidorna som ligger uppe som förebilder. Hektor 

säger att deras produkter är snarlika och att texterna om dem därför ska byggas upp så likartat som 

möjligt. Han öppnar malldokumentet igen och går igenom punkt för punkt vilken information som 

ska vara med under respektive underrubrik. 

Utdrag ur observation 6 

Vera deltar i verksamheten som ersättare för en tidigare medlem som nu är föräldraledig. Hon har 

legitimitet i gemenskapen men delar inte riktigt dess erfarenhetsmässiga och sociala resurser, ramar 

och perspektiv. Hon är vad Wenger skulle kalla en legitim perifer deltagare (1998:100-101) och andra 

deltagare kan agera som lärare och förebilder, se till exempel utdraget ovan. Hennes engagemang och 

målsättning överlappar och delas delvis med praktikgemenskapen, men hon behöver ännu invigas i 

gruppens erfarenhetsmässiga gemenskap. 

Kommunikatören 

Kommunikatören, Agnieszka, är också relativt ny, men har kommit något längre i sin process att 

invigas som en fullgod legitim medlem i praktikgemenskapen, eftersom hon har hunnit ta större del av 

gemenskapens delade erfarenheter. I intervjun framgår ändå att hon ännu inte kan klassas som en helt 

etablerad medlem, då hon ännu inte fått det förtroende från andra deltagare i skrivprocessen som 

Hektor, som befinner sig i praktikens centrum, har uppnått. 

Det handlar ju också om förtroende – de [experterna] har förtroende för Hektor som har skrivit för 

dem förut. Jag måste visa vad jag kan först. 

Utdrag ur intervju 2 

Under intervjun definierar hon sin egen roll i praktiken som en av skribenterna med ”kundögonen”.  

Hur skulle du beskriva din roll i projektet? 

Som en av skribenterna med kommunikationsögon, mer än andra. […] Min roll är mer  
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kundperspektivet. Det har ju Per och de också och jag behöver ta på mig mer språkvårdarögon men 

jag vet ju också att de har det. Jag försöker vara kundögonen.  

Utdrag ur intervju 2 

Under observationerna tycks hennes arbetsfördelning vara likvärdig med språkvårdarnas, företrädesvis 

att skriva och granska. Hon arbetar dock inte på språkvårdarnas avdelning, utan på samma avdelning 

som projektledaren och webbkommunikatören. Både hon själv och andra deltagare uttrycker under 

intervjuerna att hennes roll och identitet inom gruppen fortfarande är under förhandling och 

utveckling, och kommer troligen att bli tydligare i takt med att hennes plats inom praktikgemenskapen 

blir mer central och mindre perifer. 

Hektor har kommit med idén, satt upp ramarna, Erika har koll på webben. Monika och jag har haft 

rollen som de som är bra på att skriva. Agnieszkas roll är jag lite osäker på. 

Utdrag ur intervju 4 

4.2.2. Sekundära deltagare 

Fler aktörer deltar i skrivprocessen men som mer sekundära deltagare (se figur 3) än de fem som jag 

har kategoriserat som kärngruppen. Dessa är försäkringsexperter som tillför kunskap om försäkringar, 

målgrupper och juridiska aspekter och granskar texterna för att säkerställa att informationen är korrekt. 

Sedan tillkommer också kundexperter i form av medarbetare på kundcenter och de chefer som ingår i 

styrgruppen, som initierar arbetet och sätter vissa mål och begränsningar för det, se utdraget nedan 

från den powerpointpresentation som visas under ett tidigt projektmöte. 

Cheferna bestämde syfte 

 Webben är kundens kanal 

 Vi siktar in oss på ”lågt hängande frukter”. Komplicerade ärenden kommer ändå behöva 

personlig kontakt 

 Vi får uppmana folk att ringa när det blir för svårt för text 

Utdrag ur observation 4 

Skillnaderna mellan sekundära deltagare i den kollektiva skrivprocessen och aktörer som utövar ett 

mer allmänt inflytande över texten är oskarp och tycks mer ta formen av en fallande skala än en gräns. 

Så är det till exempel relativt oproblematiskt att kalla de sakkunniga deltagare som granskar texten för 

sekundära deltagare, men de deltagare som tar fram statistik för Försäkringskassan blir otacksamma att 

placera i skrivprocessen, eftersom de förmodligen inte ens är medvetna om dess existens. Ändå bidrar 

de till den och påverkar dess utformning. 

För att hantera detta skiljer jag mellan inflytande i mer dialogistisk bemärkelse och engagemang i 

enlighet med Wengers teori (1998). Jag använder dock inte begreppet riktigt lika brett som Wenger, 

utan ser det mer utifrån ett produktorienterat perspektiv. Engagemanget blir alltså mer riktat mot 

texten som produkt än mot den sociala praktiken som omger den. Den sakkunnige som granskar har 

både inflytande över texten och ett engagemang i den, eftersom hens insats medvetet riktas till den 

specifika, framväxande texten. Den statistiker som utformar statistiken som används som 

informationsurval i skrivprocessen har inflytande över den, men saknar engagemang. På mellannivå 

hittar vi till exempel cheferna i styrgruppen som utövar inflytande genom att sätta mål för det 

övergripande projektet, och har ett engagemang i texterna som produceras inom det, men ett lägre 

engagemang i den specifika texten jämfört med den sakkunnige granskaren. Här kan man också 

placera andra deltagare med hög position inom myndigheten men som saknar direkt anknytning till 

textproduktionen, till exempel en chef som utformar strategiska riktlinjer som ska genomsyra hela 
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verksamheten. Hen utövar därmed inflytande över textproduktion, eftersom den ingår i verksamheten, 

och kan också sägas ha ett visst engagemang i den, eftersom riktlinjerna delvis avsett gälla 

textproduktionen inom myndigheten. Den typen av engagemang i den kollektiva skrivprocessen är 

dock mindre än det som cheferna i styrgruppen har. 

Någonstans mellan de två sista exemplen drar jag en godtycklig gräns för vilka som deltar i 

skrivprocessen, se figur 3 nedan. Jag finner det nödvändigt att göra denna åtskillnad för att kunna 

diskutera roller och organisation i skrivprocessen. 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 3: Modell över deltagare i skrivprocessen. 

En viktig aspekt på denna modell är att sekundära deltagare ytterst sällan deltar i skrivandet (inga 

belägg finns bland observationerna). Deras arbetsinsats går istället via kärngruppen. Sekundära 

deltagare kan förhandla information med deltagare i kärngruppen och omvänt, och kan på det sättet 

påverka den framväxande texten, men de modifierar inte själva ett utkast eller skapar en ny text, utan 

den insatsen görs alltid av någon i kärngruppen. Det innebär också att det slutliga beslutet om hur 

informationen ska förvaltas i texten alltid fattas i kärngruppen. 

Ett exempel från observationerna är när Vera arbetar med ett textutkast och tar hjälp av sekundära 

deltagare. Dessa är kollegor som kan hjälpa henne att tillföra information, men de utövar ett ganska 

litet inflytande över själva texten. Deras inflytande går via Vera genom att de lämnar förslag till henne 

och hon tar sedan ställning till om hon ska följa deras råd. Dessa tillskott av information från 

sekundära deltagare kommer både efter att Vera bett om dem (som hon gör med Katarina) och 

oombett (som när Sofie bryter in i samtalet). 

Vera frågar Katarina om hon kommit på ett bättre ord för sjukperiod. Katarina svarar att det beror på 

sammanhanget. Vera förklarar att hon skriver för webben och att det inte passar där. Hon läser upp 

det hon har skrivit: ”Om du är sjuk många gånger eller i långa perioder.” Katarina konstaterar att hon 

inte vet vad man annars ska säga. ”Ofta?” föreslår Sofie, som vänder sig om för att delta i samtalet. 

Det tycker Vera låter bättre och ändrar texten. 

Utdrag ur observation 8 

Sakkunnig Birgitta 

En av de sakkunniga, Birgitta, deltar i ett av de inledande projektmötena med kärngruppen. Det skiljer 

henne från andra sakkunniga, eftersom de främst kommunicerar skriftligt med kärngruppen. Genom 

att delta i mötet får Birgitta mer rollen av en perifer legitim deltagare än andra sakkunniga. Det är 

möjligt men obekräftat att hon kan fungera som en gränsöverskridare. 

Litet engagemang 

Stort engagemang 

Kärngrupp 

Sekundära deltagare 

Text- 
utkast 

Inflytande 
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Birgittas roll i skrivprocessen tycks vara att tillhandahålla information om försäkringar och att finnas 

tillgänglig vid frågor från deltagarna i kärngruppen baserat på hur hon benämns och agerar under 

observationerna. 

Hektor avbryter diskussionen med att det finns mer information om försäkringarna på hemsidan och 

att man kan fråga Birgitta vid behov. 

Utdrag ur observation 6 

Hektor säger att de kommer att behöva stöd för att förstå hur försäkringarna fungerar. Birgitta ger ett 

kortfattat exempel på en försäkring och hur den regleras och appliceras. 

Utdrag ur observation 8 

Sakkunnig Anna 

Anna är ett annat exempel på en sakkunnig. Hon arbetar inom LFC Funktionsnedsättning eller 

varaktigt nedsatt arbetsförmåga och tar inte del av skrivprocessen förrän i granskningen. Hon 

kommunicerar främst med kärngruppen via mejl och telefonsamtal, och har troligen ingen legitimitet i 

deras praktikgemenskap baserat på att hon inte har jobbat ihop med dem förut. 

Hektor berättar att Anna är den expert som har granskat hans text. Han har inte jobbat med henne 

tidigare, säger han, och kommer sedan på att hon inte har jobbat så mycket alls med sådan här 

granskning tidigare. 

Utdrag ur observation 11 

Dessutom uttrycker Hektor att de har olika målsättningar med sin respektive verksamhet. Eftersom en 

delad målsättning är en viktig sammanhållande del i en praktikgemenskap ger det ytterligare belägg 

för att Anna inte ingår i kärngruppens praktikgemenskap. 

Vi hade olika perspektiv – jag ville få det tydligt och inte använda begreppet ”gruppen” [för att 

målgruppen inte förstår vilken grupp de tillhör]. Hon tyckte att det var viktigt med grupperna, 

eftersom de kan få olika förmåner. 

Utdrag ur observation 11 

Anna kan alltså inte betraktas som en gränsöverskridare, eftersom en gränsöverskridare måste ha 

legitimitet i båda gemenskaperna. 

4.3. Förhandlingar om skrivprocessen 

De delprocesser som jag har identifierat utifrån Flower och Hayes kognitiva modell sker inom var och 

en av processdeltagarnas medvetanden och aldrig kollektivt. Däremot förekommer kollektiva för-

handlingar i anknytning till deltagarnas kognitiva skrivprocess, som tycks påverka, utveckla och 

begränsa den. 

4.3.1. Förhandlingar om sanning 

Deltagarna förhandlar kollektivt med varandra hur de ska förhålla sig till information som presenteras 

eller genereras både inom i kärngruppen och mellan deltagare i kärngruppen och sekundära deltagare. 

Förhandlingarna inom kärngruppen bygger på att deltagarna ska hålla samma information för sann när 

de använder den som idégenerering i de kognitiva processerna. 

Jag utgår här från att sanning är något som delvis konstrueras socialt och inte som ett absolut värde. 

Sanning är då beroende av perspektiv, världsuppfattning och förhållningssätt till andra människors 
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världsuppfattning. Sanningshalt bedöms bland annat utifrån hur tillförlitlig informationskällan bedöms 

vara och tidsaspekter. I utdraget nedan tillskriver Agniezska till exempel informationen hon hittar 

lägre sanningshalt för att hon bedömer att den är för gammal, men högre sanningshalt för att hon 

känner igen och litar på avsändaren. 

Agniezska går tillbaka till Grupprum och läser i ett dokument som innehåller funktionsnedsattas syn 

på Försäkringskassan. Den är gammal, konstaterar hon och fortsätter med att kontrollera vem som har 

tagit fram den. Hon bedömer att avsändaren är tillförlitlig och säger att det här dokumentet var ju bra. 

Men, konstaterar hon, den är ändå tre år gammal. 

Utdrag ur observation 2 

Om det råder tvekan om informationens sanningshalt förhandlar deltagarna kring hur den kan säkras. 

Vid flera tillfällen frågar deltagarna till exempel efter källor till informationen som projektledaren, 

Hektor, presenterar vid mötena. Vid några tillfällen när informationen inte lever upp till 

sanningskraven omförhandlar deltagarna den genom att individuellt utvärdera och/eller revidera den 

och även tillföra ny information som de sedan kan förhandla kring i grupp, se utdraget nedan. 

Erika undrar om kunderna (inom funktionsnedsättningsområdet) är nöjda. Hektor svarar Erika att de 

inte är de gladaste men inte heller de mest irriterade kunderna. Vera invänder med att de är 

förvånansvärt missnöjda. Per stöder Veras påstående. Erika modifierar det genom att beskriva ett 

exempel ur pressen där kunden är nöjd med Försäkringskassan men inte med systemet. Per hittar via 

sin laptop information på intranätet som visar att kunderna inom funktionsnedsättningsområdet är 

bland de minst nöjda. Hektor backar och konstaterar att då är det så. 

Utdrag ur observation 1 

Utdraget visar hur gruppen reagerar på att det finns olika uppfattningar om informationen som Hektor 

presenterar inom gruppen, och de går inte vidare förrän de är överens om att deras uppfattning om 

vilken information som är sann överensstämmer. Ytterligare en iakttagelse som stöder denna 

uppfattning är att deltagarna utan att ha blivit tillfrågade motiverar varför den information de 

presenterar för gruppen ska godtas som sann, som i utdraget nedan.  

Hektor lyfter åter frågan om helhetsperspektivet, som han beskriver som ”fluffet” runt omkring den 

kärnfulla informationen om försäkringar och försäkringssystemet. Per frågar hur han har tänkt. 

Hektor hänvisar till en granskning som gjorts på grund av att regeringen visat missnöje med 

Försäkringskassans arbete. Den indikerar att de bör ägna sig mer åt att kartlägga kundernas kontakt 

med myndigheter. 

Utdrag ur observation 1 

Det kan tyckas som att Hektor inte skulle behöva förklara bakgrunden till deltagarnas arbetsinsats för 

att de ska kunna utföra sitt arbete. Lika irrelevant kan det verka att de ska känna till bakgrunden till 

den granskning som han hänvisar till. Ändå gör han bedömningen att det behöver kommuniceras. En 

rimlig tolkning är att han gör det för att de andra deltagarna ska hålla informationen han presenterar 

för sann. 

I förhandlingarna mellan deltagare i kärngruppen och sekundära deltagare är de sekundära deltagarna 

ofta sakkunniga, och förhandlingen följer efter att de har granskat ett utkast som kärngruppen har 

tillhandahållit. Förhandlingarna är här mindre öppna och deltagarna i kärngruppen godtar ofta de 

sakkunnigas informationsrevideringar rakt av och kräver mer sällan källor som man gör i 

förhandlingarna i kärngruppen. 
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Hektor visar ett dokument som han fått tillbaka med kommentarer från Anna. Hektor hade lagt in en 

kommentar i texten där han frågar om man kan få bilstöd för en bil som man redan äger. Anna svarar 

att man inte kan få det. Hektor fortsätter till nästa punkt. 

Utdrag ur observation 11 

4.3.2. Förhandlingar om idéer 

Deltagarna behandlar också möjligheten till förhandling som en resurs som de kan använda som en 

förlängning av sin egen kunskap och förmåga att generera idéer. När Vera letar i sitt långtidsminne 

efter ett bättre ord än sjukperiod, som hon har granskat och kommit fram till behöver revideras, utan 

att hitta något tar hon till exempel hjälp av kunskap från sina kollegors kognitiva processer. Genom att 

alla tre processar problemet kognitivt och sedan förhandlar det kommer de snabbt fram till en lösning. 

Vera frågar Katarina om hon kommit på ett bättre ord för sjukperiod. Katarina svarar att det beror på 

sammanhanget. Vera förklarar att hon skriver för webben och att det inte passar där. Hon läser upp 

det hon har skrivit: ”Om du är sjuk många gånger eller i långa perioder.” Katarina konstaterar att hon 

inte vet vad man annars ska säga. ”Ofta?” föreslår Sofie, som vänder sig om för att delta i samtalet. 

Det tycker Vera låter bättre och ändrar texten. 

Utdrag ur observation 8 

Deltagarna förhandlar också kring idéer som genererats på kognitiv väg på ett intressant sätt. Där 

bygger de nämligen vidare på och specificerar varandras idéer, se utdraget nedan. 

Vera frågar när testerna kommer att göras. Hektor svarar att det inte ska göras några tester på de här 

texterna men att de däremot funderar på att konsultera handikappförbunden. Erika föreslår att man 

kan bjuda in dem. Det möts av lågmälda jakanden från flera deltagare. Hektor ber Birgitta att bjuda in 

4-5 personer från handikappförbunden. Birgitta föreslår att man bjuder in neuropsyk som är en stor 

grupp. Hektor och Erika instämmer i att det vore bra. 

Utdrag ur observation 4 

I utdraget ovan presenterar Hektor först information om ett potentiellt mål. Den informationen 

kombinerar Erika med sin egen kognitiva idégenereringsprocess och presenterar idén i något 

modifierad eller specificerad form. Idén överensstämmer fortfarande med informationen i Hektors idé 

men den har utvecklats. Den idén processar sedan Birgitta på liknande sätt och tillför information från 

sitt långtidsminne för att utveckla den ytterligare. 

4.3.3. Förhandlingar om mål 

Slutligen förhandlar deltagarna även de mål de sätter upp inom skrivprocessen och som uppstår som 

en följd av deras respektive kognitiva processer. De mål som förhandlas återfinns både på högre nivå, 

som vilket övergripande retoriskt problem de ska lösa, och på lägre nivå, som hur man ska formulera 

en mening. Det är ett mycket viktigt område för förhandling i den kollektiva skrivprocessen eftersom 

det framför allt verkar vara via målen som deltagarna stämmer av att deras uppfattning om sin 

gemensamma verksamhet i praktikgemenskapen överensstämmer. De uppvisar en tydlig vilja att 

samordna sina respektive mål. I exemplet nedan så har Hektor till exempel redan formulerat ett mål 

när han säger att de bör ägna sig åt arbetssökande på mötet. När Per förhandlar det målet genom att 

berätta att han har ”läst in sig på” ämnet så modifierar Hektor sitt ursprungliga mål till en kompromiss. 

Erika inleder mötet med att fråga om det är ett funktionsnedsättningsmöte. Hektor svarar att det inte 

finns så mycket att berätta om eller diskutera kring funktionsnedsättningsprojektet och att de istället 

bör rikta in sig på arbetssökande. Per säger att han har läst in sig på funktionsnedsättning. Hektor 

föreslår då att de tar arbetssökande i fyrtio minuter och sedan femton minuter funktionshinder. 

Utdrag ur observation 3 
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I utdraget nedan berättar projektledaren, Hektor, om ett mål som alla deltagare genom förhandling 

redan har antagit, nämligen att sätta sig in i sin målgrupp via en specifik kartläggning. 

Hektor berättar att konceptet ”Kundresan” har tagits fram av ett företag som heter Transformator på 

uppdrag av Försäkringskassan. Han berättar att de som deltog i mötet alla ska gå igenom den för att 

förstå kundgruppen de riktar sig till – vad de vill och hur de tänker. 

Utdrag ur observation 1 

Här har vi alltså ett exempel på dels att gruppen enats om vilken information de ska basera vidare 

kunskapsinhämtande på, dels vilket mål de ska uppnå genom den. Därefter vidtar ett moment av 

individuellt, kognitivt processande innan gruppen åter möts och förhandlar vidare. 

4.3.4. Förutsättningar för förhandlingar 

De kollektiva förhandlingarna ställer vissa kommunikativa krav på deltagarna. De förutsätter till 

exempel att deltagarna har en viss förståelse för de kognitiva processerna. För att kunna diskutera mål 

måste de också veta vilka kognitiva processer som har föranlett de målen, annars klarar de inte att 

förhandla. I utdraget nedan så pågår till exempel förhandlingar om hur de ska presentera informationen 

på webbsidan och hur de ska formulera den. Det kan dock vara svårt att urskilja, eftersom deltagarna 

konsekvent verbaliserar vilka kognitiva processer de använder för att motivera målen.  

Agnieszka säger att 48 procent av målgruppen har barn. Per undrar om det även gäller 

funktionsnedsatta barn. Agnieszka vet inte säkert och säger att de kanske måste kolla det, men att hon 

tolkar statistiken som att de har en funktionsnedsättning och även barn. Då kanske de också är vana 

vid e-tjänster, eftersom föräldrar använder mycket e-tjänster, resonerar hon. Per söker på sin laptop 

och konstaterar att det verkar omfatta även funktionsnedsatta barn. Agnieszka undrar om de kanske 

borde lyfta fram det perspektivet mer. Hektor invänder att de redan har gjort det på en annan 

sidogrupp. Han visar sidan på tv-skärmen. Per tycker att det är en bra uppdelning. Hektor konstaterar 

att det de ska fokusera på nu är vuxna med en (egen) funktionsnedsättning. Agnieszka undrar om 

regelverket är detsamma. Hektor svarar lite svävande att det inte går att copypasta. De diskuterar 

några olika försäkringar och hur de fungerar. Hektor avbryter diskussionen med att det finns mer 

information om försäkringarna på hemsidan och att man kan fråga Birgitta vid behov. 

Utdrag ur observation 6 

När Agnieszka och Per diskuterar hur de ska tolka informationen om hur stor del av målgruppen som 

har barn, så förhandlar de egentligen om hur de ska formulera ett mål i stil med vi ska skriva för dessa 

personer. När Hektor invänder att de har det perspektivet på en annan sida så verbaliserar han hur han 

kognitivt har organiserat bland målgrupperna för att motivera målet att de ska behandla en viss grupp 

som huvudmålgrupp för den aktuella skrivprocessen. När Agnieszka och Hektor pratar om skillnader i 

regelverket mellan de två grupperna så förhandlar de ett mål i stil med den här informationen behöver 

vi genom att verbalisera vilken information de genererat respektive inte hittar i sina långtidsminnen, 

och hur de har planerat att leta upp mer information. 

När deltagarna inte klarar att avläsa vilka kognitiva processer som andra deltagare har använt för att 

formulera mål eller idéer så uppstår också missförstånd. I utdragen nedan försöker Hektor förhandla 

ett mål respektive en idé, men Anna förstår inte vilka eftersom hon inte lyckas identifiera hur Hektor 

har resonerat kognitivt kring uppgiften. 

Hektor har listat all information som ska finnas med för att det inte ska bli otydligt men han skriver i 

en kommentar att han undrar om det inte blir överflödigt med så mycket information. Anna svarar i 

en ny kommentar att det juridiska kan vara krångligt men måste finnas med. Hektor tycker att hon 

nog inte helt förstått hans poäng. 

Utdrag ur observation 11 
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En annan kommentar gäller information om fakturor där Hektor har anmärkt att han tycker att den 

främst berör bilförsäljare snarare än deras kunder. Anna nappar inte på idén och svarar att det är 

kundens ansvar. Hektor konstaterar att de nog har pratat förbi varandra. 

Utdrag ur observation 11 

Agnieszka lyfter fram samma situation under intervjun, där hon konstaterar att de sakkunniga hjälper 

till under kärngruppens informationsinsamling tidigt i skrivprocessen och sedan får de granska 

texterna sent i skrivprocessen. Allt däremellan missar de, förklarar Agnieszka, och de är därför inte 

medvetna om hur kärngruppen har planerat, organiserat eller identifierat och förhållit sig till retoriska 

problem. Då kan onödiga missförstånd och konflikter uppstå, menar hon. 

4.2.5. Förhandlingar förebygger konflikter och missförstånd 

De ständiga förhandlingarna tycks vara ett sätt för deltagarna att förebygga konflikter inom skriv-

processen och att hantera de som uppstår tidigt så att man inte ödslar tid och energi på en målsättning 

som sedan revideras eller stryks. De tycks också fungera som ett sätt att stämma av arbetet med 

varandra så att det inte uppstår missförstånd. Deltagarna i den kollektiva skrivprocessen delar ju inte 

en gemensam kognitiv monitor som övervakar och samordnar de processer som sker, och övergången 

och sambandet mellan dem, utan de måste hela tiden stämma av med varandra att deras arbete går åt 

samma håll. 

Svårigheter i skrivprocessen tycks uppstå framför allt när olika mål kommer i konflikt. Det är särskilt 

vanligt över gränserna mellan olika praktikgemenskaper när texten fungerar som gränsobjekt. 

Det är ju jättebra att de [de sakkunniga] granskar men jag tror att det kan bli komplext – de kan ju 

lagen utan och innan men ibland så saknar vissa kundperspektivet och det blir ett inifrånperspektiv. 

Det kan nog bli jobbigt. 

Utdrag ur intervju 2 

Förhandlingarnas förebyggande funktion syns i utdraget nedan, där Agnieszka påpekar att konflikterna 

uppstår just för att de motstridiga målen inte förhandlas förrän sent i skrivprocessen.  

Finns det något du tycker borde bli bättre i hur samarbetet ser ut? 

Jag tror att det hade underlättat mycket om vi haft tillgång till någon expert rent fysiskt istället för att 

skicka mejl. Jag hade helst sett att vi haft en sådan med i projektgruppen. […] Allt blir så centrerat till 

slutdelen att det uppstår konflikter. 

Utdrag ur intervju 2 

Inom praktikgemenskapen som kärngruppen utgör löser deltagarna monitorproblemet med att träffas, 

både vid projektmöten och mer inofficiellt, och förhandla och stämma av med varandra. De använder 

också ett exceldokument där de kontinuerligt uppdaterar i vilket skede av textproduktionen en text 

befinner sig. Därmed minskar de risken för missförstånd, som att någon misstar ett tidigt utkast för en 

färdiggranskad version av texten. Denna samstämmighet beskriver Hektor som viktig för kärn-

gruppens deltagares roller och arbetsinsatser i skrivprocessen. 

Vi [i kärngruppen] är ganska synkade. I och med att vi vet att det funkar så känns det ju tryggare. Om 

någon tycker att vi skriver för enkelt så kan vi motivera det. 

Utdrag ur intervju 3 
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4.4. Kognitiva processer i den kollektiva 
skrivprocessen 

4.4.1. Begränsningar och avlastning 

Deltagarna tycks nyttja samtliga underprocesser kognitivt i någon utsträckning, men de måste också 

förhålla sig till begränsningar för sin egen insats i den kollektiva skrivprocessen. Begränsningarna 

innebär sannolikt också att deltagarna ägnar mindre tid åt vissa processer och därmed avlastas i sin 

individuella skrivprocess. 

Ingen av de intervjuade deltagarna rapporterar att det finns någon underprocess i Flower och Hayes 

modell som de inte själva använder. När Agnieszka får studera modellen så konstaterar hon otillfrågad 

att: ”ja, det är ju precis det jag gör i alla texter jag skriver”. Observationerna stöder den 

uppfattningen, till exempel när hon vid ett tidigare tillfälle berättar vad hon gjorde sist hon arbetade 

med texten. 

Läste, skriver korta sjok, sedan läser man och dubbelkollar det man har skrivit. Jag markerar i 

faktatexterna vad som ska vara med och har hela tiden i bakhuvudet: vad berör alla? Det är ju det vi 

ska ta med först. Övriga frågor kommer jag ihåg i huvudet eller klistrar in sist i texten. 

Utdrag ur intervju 2 

Jag tolkar Agnieszkas svar som att hon använder flera underprocesser i sitt arbete – hon samlar och 

organiserar information, hon översätter informationen och planerar vad hon ska skriva i framtiden. 

Hon granskar, utvärderar och reviderar det hon har skrivit och hela tiden har hon det retoriska 

problemet i bakhuvudet (”vad berör alla?”). 

Men även om Agnieszka nyttjar alla underprocesser i modellen så skiljer sig hennes insats i den 

kollektiva skrivprocessen från hur den skulle sett ut om hon skrev texten helt ensam. Det övergripande 

retoriska problemet har till exempel identifierats ganska utförligt av andra deltagare redan innan hon 

ställs inför sin del i skrivprocessen, mål har redan satts på högre nivå och en övergripande arbetsplan 

har redan utformats (se utdraget nedan). Där har Agnieszka bara mindre möjligheter att påverka. 

Hektor visar en powerpointpresentation som preciserar målet och syftet med projektet. Han går sedan 

vidare med att visa var i den övergripande webbprocessen de befinner sig med arbetet med 

funktionsnedsättning. Han berättat att det tidigare arbetet lett till att kundnöjdheten ökat. Han 

sammanfattar med att det kortfattat är det här de ska göra. Han fortsätter med att konstatera att de nu 

har läst på och ska börja försöka definiera kundbehoven. Därefter ska de gå igenom de texter som 

finns i dagsläget. 

Utdrag ur observation 4 

Även på lägre nivåer kan en deltagare begränsa vilka beslut andra deltagare kan fatta eller vilka frågor 

de behöver processa. Per, som är språkvårdare, har till exempel redan processat en språkfråga och 

formulerat ett mål som de andra deltagarna har att förhålla sig till. 

Per lyfter frågan om hur de ska använda termerna ”funktionsnedsättning” respektive 

”funktionshinder”. Hektor ber Per att reda ut frågan varpå Per säger att de ska hålla sig till termen 

”funktionsnedsättning” men däremot aldrig kalla en person ”funktionsnedsatt”. 

Utdrag ur observation 6 

Andra typer av begränsningar som observeras under studien är av mer praktisk karaktär, till exempel 

tidsbrist. Webbredaktören, Erika, resonerar kring detta under intervjun och tycker att begränsningar 

borde läggas till ämne, målgrupp och behov under det retoriska problemet i Flower och Hayes modell. 
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Hon konstaterar att de är viktiga när gruppen utarbetar texten, för att om de inte har tagit hänsyn till 

dem i planeringen så blir arbetsprocessen längre för att textutkasten behöver revideras fler gånger. 

Även tekniska förutsättningar är en begränsning som deltagarna i skrivprocessen måste förhålla sig 

till, eftersom texterna produceras för webben. För respektive deltagare realiseras det genom en mall 

som tagits fram av webbkommunikatören, Erika, för att textupplägget ska passa webbstrukturen. 

Mallen styr och begränsar till exempel vilken information de samlar och hur de organiserar den. 

Vera återgår till beskrivningen på intranätet. När hon hittar relevant information klistrar hon in det i 

mallen. 

Utdrag ur observation 8 

De ägnar därför också sannolikt mindre tid åt underprocessen att organisera informationen de 

översätter – det har ju redan gjorts. Därmed innebär andra deltagares inflytande över den kollektiva 

skrivuppgiften inte bara en begränsning, utan det kan också fungera avlastande. I utdraget nedan ser vi 

till exempel att Agnieszka väljer bort delar av sin egen granskningsprocess för att hon är medveten om 

att andra kommer att granska texten. 

Hakade arbetet upp sig någon gång? 

Nej. Jag lägger funderingar sist i texten och kollar upp dem senare, men jag försöker att inte gå ut ur 

dokumentet. Sen så vet jag ju att jag kommer bli granskad.  

Utdrag ur intervju 2 

4.4.2. Hur deltagarna sätter mål 

Många mål är som sagt redan satta när en deltagare börjar översätta, men observationerna visar att de 

också sätter upp mål själva. Dessa kan vara av relativt fristående natur, till exempel ”nu ska jag skriva 

i en timme”, men de flesta målen bygger upp andra mål. När projektledaren, Hektor, har satt upp som 

mål att hitta en viss information så är det ett delmål för att bygga upp det högre målet att identifiera 

målgruppen och deras situation.  

Hektor stannar vid en beskrivning av Försäkringskassans kundsegment. Agniezska hänvisar till en 

nyare version. Ingen av dem minns var man hittar den. De frågar Pia som kommer på att hon har 

mejlat den till Hektor. Hektor hittar dokumentet och börjar läsa om kundernas livssituation. Han går 

vidare till kontakter med Försäkringskassan och konstaterar att det var den informationen han letade 

efter. 

Utdrag ur observation 9 

Det målet är i sig ett delmål för att bygga upp det högre målet att göra informationen begriplig för 

mottagaren. Mål på högre nivå styr alltså mål på lägre nivåer i hög utsträckning och skribenterna 

uppvisar en stor förståelse för detta samband när de sätter mål på lägre nivåer. 

4.5. Sammanfattning 

I den kollektiva skrivprocessen i studien ingår deltagare som kan delas upp i en kärngrupp och en 

grupp med sekundära deltagare. Kärngruppen är mest aktiv inom skrivprocessen och fungerar ofta 

beslutsfattande, medan de sekundära deltagarna fungerar mer som en resurs eller sätter begränsningar 

för skrivprocessen, och de ägnar sig nästan aldrig åt skrivande. Kärngruppen kan jämföras med en 

praktikgemenskap och delar erfarenhetsmässiga och sociala resurser, ramar och perspektiv kring deras 

gemensamma engagemang. 
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De kognitiva processer som Flower och Hayes beskriver i den individuella skrivprocessen tycks vara 

verksamma även i den kollektiva skrivprocessen. Informanterna beskriver inte själva några större 

skillnader från modellen (en informant vill lägga till en underprocess, se nedan), och observationer 

stöder att de tycks aktivera samtliga underprocesser i modellen. Resultaten indikerar dock att det 

förekommer ett kognitivt samarbete och utbyte mellan deltagarna i den kollektiva skrivprocessen. Det 

tycks till exempel finnas en tendens bland deltagarna att lägga olika mycket tid och energi på olika 

underprocesser, som beror på just den kollektiva aspekten. De vet att andra deltagare kommer att ägna 

sig åt vissa moment i skrivprocessen och då väljer de själva att lägga mindre tid på det. 

Detta kognitiva samarbete och utbyte tycks både kräva och fungera som en förutsättning för att 

skribenterna kan förhandla inom skrivprocessen. För att kunna påverka varandras information, mål 

och idéer måste de förhandla dem, och för att kunna förhandla dessa verbaliserar de sina egna 

kognitiva processer och försöker föreställa sig andras. 

De använder förhandling för att den information de håller för sann och de mål de sätter upp ska 

harmonisera, och för att tillföra och bygga vidare på varandras idéer. All information och alla mål 

behöver inte vara gemensamt framförhandlade, men ju högre nivå desto större behov tycks deltagarna 

ha av att komma överens om dem. Det övergripande målet och definitionen av det övergripande 

retoriska problemet tycks till exempel behöva överensstämma till mycket stor del för att deltagarna ska 

kunna utforma en enhetlig och bra slutprodukt. Eftersom delmål ofta bygger upp mål på högre nivå så 

innebär det att deltagarnas delmål automatiskt samordnas bättre och behöver förhandlas mindre om de 

är överens på övre nivåer. Om målen inte harmoniserar så kan konflikt uppstå och skrivprocessen kan 

bli onödigt lång. 

Verbaliseringen av deltagarnas respektive kognitiva processer krävs för att motivera målen för att 

andra deltagare ska kunna följa de processer som lett fram till idén eller målet, och därmed förstå, 

stämma av och harmonisera sina insatser. 

Utöver de moment som Flower och Hayes definierar inom det retoriska problemet så tycks 

begränsningar också spela in. Begränsningarna kan till exempel innebära att en deltagare har avlastat 

de andra inom en viss del av processen och efter det formulerat ett mål som de andra deltagarna inte 

behöver (eller får) omförhandla. Men begränsningarna kan också vara av karaktärer som tidsbrist eller 

tekniska förutsättningar. De spelar en viktig roll för hur skribenten planerar och lägger upp sitt arbete. 

  



25 

 

5. Diskussion 

I studien har jag fokuserat på kollektivt utformade texter som fungerar som gränsobjekt, men istället 

för att se texternas roll i praktikgemenskapen har jag lagt fokus på texten som produkt, och hur den 

påverkas av verksamheten inom och mellan praktikgemenskaper. Jag har också räknat in inflytandet 

från deltagare vars engagemang i texten ofta betraktas som för lågt för att det ska klassas som 

kollaborativt skrivande. Med detta perspektiv, som jag inte har mött uttalat i tidigare forskning, blir det 

lättare att se villkoren för att kunna producera en välfungerande text i grupp. 

Med tanke på resultaten i studien kan man konstatera att deltagare i en kollektiv skrivprocess bör 

fokusera på vissa saker för att förebygga konflikter, missförstånd och ineffektivitet. Hur roller och 

arbetsfördelning bör se ut vill jag inte dra några definitiva slutsatser om, eftersom resultaten kommer 

från en enda fallstudie och gruppdynamik och förutsättningar kan variera från fall till fall. Däremot 

anser jag att resultaten som rör förhandlingarna inom gruppen är tillräckligt styrkta för att jag ska 

kunna formulera några allmänt hållna råd för hur man ska lägga upp arbetet i en kollektiv skrivprocess 

utifrån dem: 

Deltagarna bör försäkra sig om att alla i gruppen betraktar informationen som används som 

underlag för sann.  

Det kan till exempel innebära att deltagarna känner förtroende för avsändaren, att informationen 

baseras på faktauppgifter, inte upplevs som för gammal och att den är applicerbar på det de ska 

skriva om. 

Deltagarna bör förhandla vilka gemensamma mål de ska sätta upp för skrivprocessen.  

Ju högre nivå målet är på desto viktigare är det att deltagarna kommer överens om en gemensam 

målbild. Det omfattar även att de definierar det retoriska problem som de ska lösa. 

Deltagarna bör uppmuntras att förhandla och bygga vidare på varandras idéer.  

Det ökar kreativiteten i gruppen. 

För att förhandla om mål och idéer bör deltagarna försöka förstå och verbalisera de 

individuella kognitiva processer som har lett till målet eller idén.  

De bör också försöka sätta sig in i vilka kognitiva processer de andra deltagarna har använt. Det är 

via dessa som de kan motivera mål och idéer. 

Det bör tydligt framgå vilka roller deltagarna har i den kollektiva skrivprocessen och hur 

arbetsfördelningen ser ut.  

Om deltagarna upplever det tydligt vem som ansvarar för vad och hur mycket de själva kan och 

förväntas påverka så kan de avlasta varandra kognitivt, vilket sannolikt spar tid och energi.  

Gruppen bör hitta metoder för att kontinuerligt stämma av arbetet sinsemellan.  

Det behövs en strategi för att kompensera för det faktum att gruppen saknar en gemensam kognitiv 

monitor. Annars finns det risk att de börjar arbeta i olika riktningar eller att skrivmoment faller 

mellan stolarna. 

Resultaten är också intressanta för framtida forskning. För det första så visar de att kognition och 

kommunikation kompletterar och är beroende av varandra, snarare än att de löper parallellt inom den 

kollektiva skrivprocessen. Men de visar också att det finns ”inkörsportar” mellan de båda i och med att 

skribenterna förhandlar mål och bygger vidare på andras idéer som formulerats kognitivt, vilket 

påverkar deras fortsatta kognitiva skrivprocess. 
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Det finns gott om tidigare forskning på hur skribenter kollaborativt kan hjälpa varandra att skapa 

mening i en gemensam textproduktion. Jag har haft ett lite annorlunda fokus, som även tar med 

kognitivt samarbete och utbyte i analysen. Det visar att deltagare i den kollektiva skrivprocessen 

nyttjar samma kognitiva processer som enskilda skribenter och att dessa är och förblir mentala – de får 

aldrig någon social motsvarighet. Men studien ger insikter i att olika deltagare i skrivprocessen kan 

lägga olika mycket tid och energi på olika underprocesser, vilket innebär att i en välfungerande grupp 

kan deltagarna avlasta varandra kognitivt.  

Att deltagare i skrivprocessen kan avlasta varandra, både praktiskt och kognitivt, inom vissa områden 

av processen kan vara en förutsättning för att de ska klara av att producera omfattande och komplexa 

texter, i likhet med hur Hyland resonerar (Hyland 2009:194). Det tycks å andra sidan kräva en mycket 

stor förståelse för hur gruppens roller, arbetsfördelning och kompetensfördelning ser ut, eftersom 

deltagarna saknar den övervakande kognitiva monitor som övervakar processerna hos en individuell 

skribent. Det resultatet stämmer in med Hållstens slutsatser att skrivande som är situerat i en kontext 

där arbetsdelning och roller är tydliga och där deltagarna delar uppfattning om mål med uppdrag och 

skrivande ses som enklare att hantera (2008:213) och ger dessutom en bredare bild av varför det 

förhåller sig så. Utan en sådan förståelse är det lätt att föreställa sig att det uppstår missförstånd med 

till exempel dubbelarbete eller skrivmoment som faller mellan stolarna. I studien uppvisar deltagarna i 

kärngruppen ett föredömligt sätt att hantera den risken med noggrann, gemensam dokumentation och 

regelbundna möten där de stämmer av med varandra hur arbetet fortskrider. Den lämnar dock en 

kunskapslucka om huruvida monitorproblemet går att lösa så att det även omfattar sekundära 

deltagare, och om det i så fall skulle innebära fördelar (eller problem). Man kan till exempel betrakta 

gränsöverskridare, som Hektor och Birgitta i studien, som ett försök att lösa monitorproblemet mellan 

kärngrupp och sekundära deltagare. Det är alltså ett område som skulle kunna studeras mer utförligt 

för att ge insikter om förutsättningar för den kollektiva skrivprocessen. Det är också framför allt i 

denna skarv, mellan kärngrupp och sekundära deltagare, som den kollektiva skrivprocessen kan 

tillföra en större förståelse för komplexa skrivprojekt i grupp än vad kollaborativt skrivande kan. 

Studien avslöjar också att en förmåga att verbalisera sin kognitiva process samt att kunna sätta sig in i 

andras är avgörande för förmågan att förhandla mål och bygga vidare på idéer. Att förhandla 

målsättningar har länge ansetts viktigt inom kollaborativt skrivande av samma skäl som studien visar – 

om målsättningar och idéer harmoniserar så arbetar deltagarna också åt samma håll, vilket möjliggör 

den kollektiva aspekten på skrivande. Däremot brukar förklaringarna av hur dessa ska förhandlas 

begränsas till att analysera och matcha dem mot ett övergripande retoriskt problem. Resultatet att 

deltagarna i den kollektiva skrivprocessen behöver kunna föreställa sig andras kognitiva processer 

visar dock att det retoriska problemet bara är startpunkten för förhandlingarna och målet är just målet. 

Vidare forskning kan lämpligen utröna om en större förståelse för de egna och/eller andras kognitiva 

processer underlättar förhandlingarna inom den kollektiva skrivprocessen och omvänt.  

Förmågan att föreställa sig och själv utveckla andras kognitiva processer bör rimligen spela en roll för 

deltagarnas förmåga att bygga vidare på varandras idéer. Just det är ett område där den kollektiva 

skrivprocessen verkar ha stora fördelar framför den individuella. Spilka resonerar på samma sätt när 

hon menar att olika perspektiv stimulerar kreativ potential (1993). Resultatet i den här studien visar 

värdet av att tillföra flera perspektiv på skrivprojektet, och samtidigt vikten av att dessa perspektiv 

måste modifiera och influeras av varandra för att fungera produktivt. Det kan dock behöva undersökas 

utförligare hur sambandet mellan olika perspektiv, konstruktiva förhandlingar och en god textprodukt 

kan se ut. 
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Att deltagarna har en gemensam uppfattning om vad de ska betrakta som sant tycks vara en 

grundläggande förutsättning för att de ska kunna förhandla fram mål. Målen kan betraktas som det 

som utgör och bygger upp gruppens gemensamma definition på sin verksamhet, syftet med den och 

hur den ska utföras. Då blir det också tydligare varför konflikter tenderar att uppstå över gränserna 

mellan praktikgemenskaper, eftersom de per definition har olika uppfattningar om sin verksamhet och 

därför får olika mål också på lägre nivåer. Det är tänkbart att det är svårare för en deltagare i den 

kollektiva skrivprocessen att föreställa sig en annans kognitiva processer om även deras verksamhets-

uppfattningar skiljer sig åt. Det är sannolikt ett tacksamt område för framtida studier, liksom om en 

bättre förståelse hos deltagarna för hur de motiverar sina respektive mål underlättar förhandlingarna 

under skrivprocessen. 

Framtida forskning bör också inriktas på hur en tydlig respektive flytande uppdelning mellan 

kärngrupp och sekundära deltagare påverkar den kollektiva skrivprocessen. I studien framstår den 

skarpa uppdelningen, med en grupp som tillhör en kärngrupp med tydlig karaktär av en 

praktikgemenskap och övriga deltagare som sekundära sådana, som oproblematisk. Frågan är om den 

är optimal, eller om den varierar för olika verksamheter. 
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Intervjufrågor 

När arbetade du senast med det här dokumentet? 

Hur länge? 

Vad gjorde du? 

Hur tänkte du? 

Vad gjorde du mest? 

Flöt arbetet på bra hela tiden? 

Hakade arbetet upp sig någon gång? 

Behövde du mer information vid något tillfälle? 

Behövde du prata med någon vid något tillfälle? 

Hur skulle du beskriva din roll i projektet? 

Vem samarbetar du mest med? Varför? 

Vem samarbetar du inte med? Varför? 

Brukar samarbetet fungera bra? 

Finns det något du tycker borde bli bättre i hur samarbetet ser ut? 

Vad ser du som ditt mål med det du gör inom projektet? 

Vad är enligt din uppfattning det övergripande målet med hela projektet? 

Ser du skillnader mellan dessa mål? Om ja, varför tror du det är så? 

Bilaga 1 


