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Hur påverkar dokumentationsmetoden Information Mapping 
skribenters arbetsrelaterade skrivprocess, och hur upplever 
skribenterna själva mötet med metoden? För att kunna undersöka detta 
har jag intervjuat skribenter och deltagit i en kurs i metoden. 
Resultatet har visat att metoden, genom att fokusera på alla delar i 
skrivprocessen, kan ge skribenter större kontroll över sin upplevda 
skrivprocess. Den kan också, genom att bl.a. skapa rutin i skrivarbetet, 
medverka till att skribenter upplever en större självständighet i sitt 
skrivande. Metoden kan också sätta upp ramar för det kollektiva 
skrivandet och på ett positivt sätt förstärka känslan av en kommu-
nikativ gemenskap. Resultatet visar dock även att skribenter kan 
uppleva hela eller delar av metoden som problematisk. Detta kan leda 
till att en del skribenter bara uppehåller sig vid vissa delar, vilket i sin 
tur kan leda till att ett konsekvent förhållningssätt till metoden, och ett 
enhetligt textresultat, i vissa fall går förlorat. 
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1 Inledning 
 
 
Ämnet för denna uppsats är dokumentationsmetoden Information Mapping (IM)1. 
Metoden har många likheter med de principer som t.ex. en språkkonsult utgår från 
i sitt arbete. Metoden tar dessutom stor hänsyn till mottagaranpassning och att 
texten eller dokumentet ska bli lättillgängligt för användaren.  
    Den främsta skillnaden mellan IM-metoden och en språkkonsults arbetsprincip-
er och utgångssätt är dock att IM är en standardiserad metod. Metoden föreskriver 
alltså både ett sätt att arbeta med text och ett sätt att presentera den på. 
    Uppdragsgivare för undersökningen är språktjänsteföretaget Semantix. Seman-
tix ett privat företag som erbjuder alla slags tjänster inom språk och kommunika-
tion, såsom översättning, tolkning, språkgranskning, språkanalys och Information 
Mapping. Dessa tjänster erbjuds till alla slags kunder inom näringslivet och den 
offentliga sektorn, och även till privatpersoner. När det gäller IM kan kunder bl.a. 
få lära sig hur de ska använda metoden, exempelvis genom seminarier, kurser och 
arbetsmaterial. De kan också med hjälp av en konsult få hela sin dokumentation 
omarbetad, alternativt metodgranskad, efter den föreskrivna modellen. 
 
 
 

1.1 Syfte  
 
I rapporten The Information Mapping Method. 30 Years of Research (1999) pre-
senteras några av de undersökningar som bevisat vilken nytta och effektivitet de 
mappade texterna innebär för sina mottagare. Ett fåtal av de undersökningar som 
nämns i rapporten är också fokuserade på själva skrivandet (1999:14)2. Undersök-
ningarna visar bl.a. att metoden både snabbar upp skrivprocessen och processen 
att starta upp nya projekt. En övervägande del av de genomförda undersökning-
arna är dock fokuserade på användbarheten för mottagaren (1999:12f). Vad som 
dock verkar vara gemensamt för de flesta av dessa undersökningar är att de pre-
senterar mätbara resultat i procent eller siffror.  
    Frågan är därför hur användbarheten av IM-metoden ser ut ur ett skribent-
perspektiv och hur detta återspeglas i skribenternas egna åsikter. Hur pass lätt eller 
svår är metoden att tillämpa enligt skribenterna själva? Den standardiserade 
skrivprocessen erbjuder enligt IM fördelar för skribenten, men samtidigt för den 
ju med sig att skribenten måste anpassa sig till de krav som metoden ställer. Ett 
grundläggande krav är t.ex. att skribenten måste ta till sig metoden och lära sig 
använda de verktyg metoden föreskriver, och dessutom kanske lämna ett sedan 
länge invant sätt att skriva.  
    Syftet med undersökningen är följaktligen att, genom att ta ett kvalitativt och 
sändarorienterat grepp om metoden IM, ta reda på hur en standardiserad doku-

                                                 
1 Egen förkortning. Samma förkortning används i andra sammanhang, men jag har även sett och hört ytterligare 
andra förkortningar, så jag antar att denna inte är vedertagen. 
2 Exempel på några sådana undersökningar är Holding (1985), Fein & Patton (1989) och Streit, Stern & Collins 
(1986) (hänvisningar tagna från The Information Mapping Method. 30 Years of Research (1999)). 
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mentationsmetod som IM kan påverka en skribents arbetsrelaterade skrivprocess 
och dennas uppfattning av det färdiga resultatet och vägen dit.  
 
 
 

1.2 Frågeställningar 
 
De övergripande frågeställningar som jag har utgått från är: 
 
• På vilka sätt underlättar IM-metoden skrivandet? 
 
• Vilka begränsningar eller svårigheter innebär IM-metoden för skribenten? 
 
• Hur påverkar IM-metoden den individuella skrivprocessen och hur kan den 

individuella skrivprocessen påverka tillämpningen av metoden?  
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2 Introduktion till ämnet 
 
 

2.1 Vad är Information Mapping? 3

 
IM-metoden är en systematisk forskningsbaserad metod för att hantera affärs- och 
teknikinformation. Metoden är till för att hjälpa skribenter att analysera, struktu-
rera och presentera information så att den blir tydlig och lätt att hitta i, använda 
och förstå. Informationen ska också vara lätt att uppdatera och att återanvända i 
nya dokument. En mappad text kännetecknas också av att den är moduluppbyggd 
(se Bilaga 2).  
    Metoden är kanske i första hand fokuserad på att göra texter mer användbara 
för mottagaren men den syftar också till att understödja skribentens arbete. Detta 
genom att den erbjuder skribenten en metod för att bryta upp komplex information 
i mindre beståndsdelar och sedan presentera dessa på ett sätt så att det blir 
optimalt i förhållande till syfte och mottagare. Metodens företrädare menar också 
att den gör det lättare att komma igång med skrivandet, få överblick över skriv-
processen och att vara konsekvent. 
    Förutom att IM-metoden (Information Mapping Method) är en dokumentations-
metod är IM (Information Mapping Inc.) också namnet på det privata företag som 
äger rättigheterna till metoden. IM är varumärkesskyddat. 
 
 
 

2.2 Forskningen bakom IM och metodens utveckling    
 
IM-metoden började utvecklas under 1960-talet i USA. Syftet var till en början att 
skapa ett system för flygdokumentation åt den amerikanska försvarsmakten. 
Systemet skulle vara baserat på forskning om hur vi hämtar in, bearbetar, kommer 
ihåg och använder information.  
    Initiativtagare och grundare till metoden är den amerikanske forskaren Robert 
E. Horn. Som forskare har Horn bl.a. varit verksam på Columbia University där 
han arbetat med att utveckla ett system för programmerade instruktioner. 
Resultatet av denna forskning ligger också delvis till grund för utvecklandet av 
IM-metoden. 
    IM-metoden är dock en samordnad tillämpning av forskning från flera olika 
discipliner, såsom kognitiv psykologi, psykolingvistik och andra typer av 
dokumentations- och skrivforskning. Dessutom bedrivs det fortlöpande forskning 
för att utveckla metoden och för att anpassa den till informationssamhällets nya 
krav. 
    I samband med att Horn började utveckla metoden startade han också den 
tankesmedja som så småningom kom att bli Information Mapping Inc. Kommers-
ialiseringen av metoden påbörjades dock inte förrän i början av 1980-talet. 
  

                                                 
3 All information i detta och i föregående avsnitt (2.1 och 2.2) är hämtad från olika webbsidor på Information 
Mappings och Semantix olika webbplatser. Hänvisning till dessa finns i referensförteckningen. 
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2.3 Viktiga komponenter och delmoment i IM-metodens 
uppbyggnad 
 
I detta avsnitt ges en översikt över några av de komponenter och delmoment som 
ingår i IM-metoden. Detta för att ge läsaren av denna studie en större förståelse 
för och inblick i metodens uppbyggnad så att denna bättre ska kunna förhålla sig 
till det som redovisas i resultat- och analysdelen.  
  
 

2.3.1 Dokumentationsprocessen 
 
Den process som startar med ett uppdrag eller en uppgift och så småningom leder 
fram till ett färdigt dokument benämner man inom IM som dokumentations-
processen. Denna benämning kan nog på många sätt jämställas med det som inom 
kognitiv skrivforskning brukar kallas för skrivprocessen. Båda är uttryck för 
ungefär samma fenomen, men medan den senare mer är en beskrivande teori om 
hur människans skrivprocess fungerar, är dokumentationsprocessen en del av en 
föreskrivande metod (se mer om skrivprocessen under rubriken Teoretisk ram och 
tidigare forskning, s 8). Det vill säga, dokumentationsprocessen är ett uttryck för 
den form som uppdraget att producera ett dokument antar när en skribent 
använder sig av IM-metoden, alltså formen av en process. Den syftar dessutom 
mer uppenbart på en process som inte enbart handlar om det faktiska skrivandet. 
    Dokumentationsprocessen kan enligt IM-metoden delas in i tre övergripande 
faser – analysfasen, designfasen och produktionsfasen – vilka tas upp mer 
utförligt nedan. I kursmaterialet till den grundkurs som erbjuds i IM, och även 
under själva kursen, presenteras dessa faser linjärt i en bestämd ordning. Men i 
kursmaterialet understryks det att ”I verkligheten är dokumentationsprocessen 
förstås inte fullt så linjär, utan de olika momenten och principerna återkommer 
under hela processen” (2002:15). 
 
 
Analysfasen 
 
I analysfasen ska skribenten analysera uppdragets omfattning och innehåll. I 
denna fas ska skribenten även ta hänsyn till faktorer såsom 
 

• projektets syfte  
• förväntat resultat av slutprodukten  
• målgrupp 
• leveransmedium, och  
• tekniska begränsningar.  

 
Analysfasen ska efterhand leda fram till en projektanalys (2002:14).  
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Designfasen 
 
I designfasen är det meningen att skribenten ska kategorisera och organisera sitt 
innehåll. Till sin hjälp har skribenten några för metoden specifika verktyg och 
principer. Genom att kategorisera sitt innehåll enligt metodens särskilda 
informationstyper (instruktion, process, struktur, begrepp, princip och fakta) får 
skribenten hjälp med att t.ex. organisera och presentera sin information (2002:14).  
    Skribenten bör även förhålla sig till de informationsprinciper (indelning, 
etiketter, relevans och enhetlighet) som metoden sätter upp (2002:14). Dessa 
principer lutar sig bl.a. på den forskningsbas som IM-metoden grundas på. 
Forskningsresultat har t.ex. visat att människor högst kan uppfatta och lagra fem 
till nio (7+2) informationsenheter i korttidsminnet. Blir informationen mer om-
fattande än så blir det svårt för läsaren att komma ihåg eller ta till sig informa-
tionen (2002:2-33, jfr Melin 2003:7). Därför är t.ex. indelning av informationen 
en viktig princip i metoden.  
    En annan begränsning i korttidsminnet är att det varar i högst en sekund. Men 
eftersom korttidsminnet har som uppgift att ta hand om och bearbeta den informa-
tion vi inte förstått (för att sedan skicka den vidare till långtidsminnet) (Melin 
2003) är det därför viktigt att som skribent tydligt lyfta fram vilken slags 
information som texten innehåller. Detta kan man t.ex. göra genom att använda 
etiketter (ung. rubrik) som snabbt och tydligt signalerar vad informationen gäller.  
    Skribenten ska sedan också avgränsa och dela upp informationen i visuellt 
avskilda enheter, nämligen maps och block. Ett block ska innehålla ett tydligt 
avgränsat ämne och en map en samling block med ett gemensamt tema (2002:2-
82). Arbetet i designfasen ska så småningom resultera i en ämneslista (2002:14). 
 
 
Produktionsfasen 
 
Först i produktionsfasen påbörjar skribenten ett utkast. Innehållet redigeras och 
justeras med hjälp av de olika informationstyperna och de presentationssätt som 
påbjuds för dessa, men också med hjälp av det som inom metoden kallas för 
presentationsprinciperna (integrerad grafik och tillgänglig detaljinformation). 
Denna fas resulterar slutligen i ett färdigt dokument (2002:14, 3-3)4. 
 
 

                                                 
4 Exempel på hur ett mappat dokument kan se ut finns i Bilaga 2 (extern bilaga). Bilagan består av ett före- och 
efterexempel, dvs. ett exempel på hur ett typiskt icke-mappat policydokument kan se ut och hur det sedan kan se 
ut efter att det omarbetats enligt IM-metoden (exemplet är hämtat från Användbar information – analys, design 
och produktion. En kurs i Information Mapping (2002)).   
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3 Teoretiskt ram och tidigare forskning  
 
 
Forskning om hur standardiserade dokumentationsmetoder kan påverka skriben-
ters arbetsrelaterade skrivprocess verkar inte vara särskilt vanligt förekommande. 
Några direkt relaterade undersökningar i ämnet har jag alltså inte hittat. Däremot 
har skrivandets och texters komplicerade natur lockat forskare från många olika 
språkvetenskapliga discipliner att i olika kontexter undersöka just detta ämne. Jag 
har valt att förhålla mig till några av dessa undersökningar. 
    Denna undersöknings teoretiska ram och de studier jag valt att förhålla mig till 
går dock inte att spåra i endast ett teoretiskt synsätt eller i ett forskningsfält. Men 
då mycket av forskningen bakom IM-metoden grundas på just psykolingvistisk 
forskning har det varit naturligt att också förhålla sig till just denna. Eftersom 
skrivprocessen är i fokus i denna undersökning har intrycken främst hämtats från 
Flower & Hayes (1987) teorier om och modell över skrivprocessen. Jag har i viss 
mån även förhållit mig till Bereiter & Scardamalias (1987) tvådelade modell. 
Dessa teorier och modeller har i analysen således fått utgöra ramen för olika 
jämförelser på skrivprocessnivå. Grunddragen i psykolingvistiken samt de olika 
skrivprocessmodellerna presenteras översiktligt i nästkommande avsnitt, 3.1. 
    Då de metoder som vanligtvis tillämpas inom den psykolingvistiska inriktning-
en, som t.ex. tänka-högt-protokoll eller olika typer av loggning, inte passar syftet 
med denna undersökning, nämligen att lyfta fram skribenters egna uppfattningar 
om IM-metoden, har jag även arbetat utifrån sociala teorier och metoder. De 
studier som jag främst förhållit mig till inom denna teoretiska inriktning är 
Mårdsjö (1992) och Gunnarsson (1992). Tillsammans med dessa studier presen-
teras också några (för denna undersökning) väsentliga huvuddrag inom socioling-
vistiken i avsnitt nummer 3.2. 
 
 
 

3.1 Psykolingvistiska synsätt och två skrivprocessmodeller 
 
Flower & Hayes och Bereiter & Scardamalias teorier om skrivprocessen har båda 
sin grund i den kognitiva och psykolingvistiska forskningstraditionen. Psykoling-
vistiken utforskar relationen mellan den mänskliga hjärnan och språket. Inom 
denna tradition ser man på språkanvändaren ur ett individualistiskt perspektiv 
snarare än ur ett kollektivt. Individens språkförmåga bestäms dock av våra gemen-
samma mentala förmågor och begränsningar (Field 2003).  
    Denna undersökning är dock inte en traditionellt psykolingvistisk sådan (jfr 
Field 2003: 2ff) då den är fokuserad på skribenternas subjektiva uppfattning om 
vad som sker i mötet mellan den personliga skrivprocessen och den standardise-
rade dokumentationsmetoden, och det resultat som blir därav. 
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3.1.1 Flower & Hayes skrivprocessmodell 
 
Skrivprocessforskningen inleddes redan under början av 1970-talet. Men de första 
mer genomslagskraftiga resultaten gjordes först i början av 1980-talet av Linda 
Flower och John R Hayes (1981) när de lät skribenter föra så kallade tänka-högt-
protokoll under skrivandet. Dessa transkriberades sedan och jämfördes med de 
färdiga texterna (Strömquist 1993). 
    Analysen av detta material ledde bl.a. fram till en kognitiv processmodell över 
skrivandet. Med modellen kunde man visa att skrivprocessen inte går att dela in i 
olika moment och stadier helt avgränsade från varandra. Inte heller följer skriben-
ten denna process steg för steg tills den når det färdiga resultatet, såsom man t.ex. 
resonerat inom den så kallade skrivprocesspedagogiken (Strömquist 1993). Delar 
av Flower & Hayes skrivprocessmodell presenteras mer ingående i avsnittet 
nedan. 
 
 
Den kognitiva skrivprocessmodellen 
 
Flower & Hayes (1981:366) kognitiva skrivprocessteori kan sammanfattas i fyra 
huvudpunkter5: 
 

1. Skrivprocessen kan bäst förstås som en serie distinkta tankeprocesser vilka 
skribenten iscensätter eller organiserar medan han eller hon utarbetar sin 
text. 

2. Dessa processer är hierarkiskt ordnade och är inbäddade i varandra. Vilken 
given process som helst kan dessutom vara inbäddad i vilken annan 
process som helst. 

3. Skrivarbetet är i sig själv en målinriktad tankeprocess och vägleds av 
skribentens egna växande nätverk av uppsatta mål. 

4. Skribenten skapar sina mål på huvudsakligen två olika sätt: dels genom att 
både generera övergripande mål och stödja olika delmål som ger uttryck 
för skribentens ökade känsla för syftet, dels genom att ibland ändra olika 
huvudmål eller etablera helt nya mål som är baserade på vad skribenten 
lärt sig under skrivarbetet.    

 
Enligt Flower & Hayes är det de grundläggande mentala processer som sker under 
skrivarbetet som är de huvudsakliga analysenheterna i den kognitiva processmo-
dellen. Ett exempel på en sådan process är genererandet av idéer, som i sin tur är 
en delprocess i planeringsprocessen. Tillsammans med översättningsprocessen 
(själva överförandet av tankar till skrift) och granskningsprocessen utgör plane-
ringsprocessen en av tre huvuddelar i skribentens skrivprocess. Alla dessa inne-
fattar dessutom en rad olika delprocesser som uppstå när som helst under skriv-
arbetet (med undantag av granskning och som kräver åtminstone en kort text). En 
fördel med att kunna identifiera mer grundläggande kognitiva processer eller 
tankesätt är att man då, enligt Flower & Hayes, kan jämföra starka och svaga 
skribenters skrivstrategier med varandra. 

                                                 
5 Dessa fyra punkter är tagna direkt ur Flower & Hayes (1981) och är översatta av mig. 
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    Själva skrivarbetet involverar, enligt Flower & Hayes, tre olika övergripande 
element: skribentens analys av skrivuppgiften och dess kontext, skribentens 
långtidsminne, och själva skrivprocessen. Skribentens analys av skrivuppgiften 
kan exempelvis inkludera faktorer såsom det retoriska problemet, dvs. syfte med 
texten, dess mottagare och skribentens egna mål med texten, och så småningom 
även den framväxande texten. En stark skribent kan handskas med de krav som 
det retoriska problemet innebär. Men i verkligheten är det, enligt Flower & Hayes, 
många som försöker att reducera dessa krav, vilket nästan alltid får negativa 
konsekvenser: 
 

If a writer’s representation of her rhetorical problem is inaccurate or simply underdevelop-
ed, then she is unlikely to “solve” or attend to the missing aspects of the problem. To sum 
up, defining the rhetorical problem is a major, immutable part of the writing process. 
(Flower & Hayes 1981:369)   

   
Samtidigt som texten börjar växa fram börjar den också ta allt mer av skribentens 
tid och uppmärksamhet i anspråk. På så sätt utvecklas också en kamp mellan den 
framväxande texten och den kunskap som finns lagrad i skribentens långtidsminne 
och skribentens planer för att handskas med det retoriska problemet. Exempelvis 
kan det ibland uppstå en konflikt mellan vad skribenten redan vet om ett ämne och 
vad det egentligen är han eller hon vill förmedla till en given mottagare. 
    I planeringsprocessen formar skribenten en intern representation av den 
kunskap som kommer att användas under skrivandet. Planerandet innehåller i sin 
tur en rad delprocesser, såsom generering av idéer, organisering och målsättning. 
Organiseringen handlar om att strukturera idéerna så att de skapar mening. 
 

[…] the organizing process allows the writer to identify categories, to search for 
subordinate ideas which develop a current topic, and to search for superordinate ideas 
which include or subsume the current topic. (Flower & Hayes 1981:372) 

 
Även skribentens mål med texten är en viktig del av planeringsprocessen. Att ha 
tydliga mål kan exempelvis, menar Flower & Hayes, skilja en stark skribent från 
en svag. De menar vidare att dessa textmål kan delas upp i två typer: processin-
riktade mål och innehållsmässiga mål. Med processinriktade mål menas då de 
instruktioner som skribenter ger till sig själv om hur han eller hon ska fortsätta 
bygga vidare på sin text. De menar också att utmärkande för starka skribenter är 
att de ofta ger sig själva sådana instruktioner. Dessa skribenter verkar dessutom ha 
större kontroll och vara mer medvetna om sin egen skrivprocess. Målen i sig kan 
vara både globala och lokala, och behöver inte vara bestämda i förväg som ett 
resultat av ett förarbete. 
 
 
Kritik som har riktats mot modellen 
 
Kritiker menar dock att Flower & Hayes metod ger en otillräcklig bild av de 
komplexa kognitiva processer som äger rum när man skriver. Flower & Hayes 
medger också denna problematik. Mycket av det som sker under skrivandet är ju 
omedvetet och rutinmässigt, och kan inte avtäckas under en medveten rapporte-
ring. Annan kritik har handlat om att modellen inte förklarar varför individen gör 
vissa val, och därför inte är till någon hjälp för skribenten (Hyland 2002:27). Och 
även om modellen modifierats under åren är den begränsad till att enbart förklara 
skrivande ur ett individuellt perspektiv (Dysthe 1997:46). 
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3.1.2 Bereiter & Scardamalias skrivprocessmodell 
 
Ett annat forskarpar som intresserat sig för skrivprocessen är Bereiter & Scar-
damalia. I The Psychology of written composition (1987) studerar de varför vissa 
skrivsituationer är svåra och problematiska och andra är lätta och upplevs som 
mer naturliga (jfr Blåsjö 2006). De menar att detta fenomen beror på att olika 
skrivsituationer kan delas upp i olika svårighetsgrader och att skribenter möter 
dessa olika situationer med olika skrivprocesser (Blåsjö 2006).  
    Bereiter & Scardamalia föreslår därmed att det finns två olika typer av strate-
gier eller skrivprocesser som skribenter, beroende på skrivsituation, följer när de 
skriver. Utifrån detta antagande har de också skapat en tvådelad modell av skriv-
processen. Modellen visar att skribenter i vissa skrivsituationer använder sig av 
den strategi eller skrivprocess som Bereiter & Scardamalia kallar för knowledge-
telling. För att skapa sin text hämtar då skribenten sådan kunskap som genom 
social erfarenhet redan finns lagrad i långtidsminnet och textskapandet blir på så 
sätt mer naturligt och mindre problematiskt. I andra skrivsituationer krävs det en 
strategi där skribenten omformar och nyskapar sitt innehåll. Bereiter & Scardama-
lia kallar denna strategi eller skrivprocess för knowledge-transforming. Denna 
skrivsituation kan ses som mer problematisk eftersom 
 

It involves going beyond normal linguistic endowments in order to enable the individual to 
accomplish alone what is normally accomplished only through social interaction – namely, 
the reprocessing of knowledge. (Bereiter & Scardamalia 1987:5–6)  

 
Inom den ena typen av skrivprocess används alltså en naturligt tillägnad förmåga, 
gemensam för de flesta. Utnyttjandet av dessa förmågor innebär att skrivandet kan 
löpa relativt problemfritt samtidigt som de även begränsar vad skribenten kan 
åstadkomma med sin text. Den andra typen av skrivprocess kräver däremot mer 
komplexa skrivförmågor, vilka hos skribenten bl.a. innebär en mer medveten och 
strategisk kontroll över själva processen – en färdighet som inte alla har tillägnat 
sig. Denna skrivprocess kräver en större mental kraftansträngning av skribenten 
och innebär därför oftare att skrivandet kan upplevas som problematisk, samtidigt 
som den inte innebär samma begränsningar hos textprodukten som den förra. 
Genom denna skrivprocess kan skribenten både tillägna sig själv ny kunskap men 
också genom texten förmedla denna till sina mottagare på ett mer målmedvetet 
sätt (Bereiter & Scardamalia 1987). 
    Som Blåsjö (2006) för fram, poängterar Bereiter & Scardamalia (1987) att 
variabler som ålder, grupp eller individ inte kan användas för att förklara när de 
olika processerna eller strategierna används:  
 

Så använder t.ex. forskare ofta en knowledge-telling-process eftersom de kan sitt innehåll 
väl. Dessutom är det inte bara hur välkänt innehållet är som avgör, utan också den retoriska 
situationen. Om forskarna ska skriva om sitt vanliga innehåll i en ny situation, behöver de 
troligen ta till knowledge-transforming-processen. (Blåsjö 2006:17) 

 
För att avgöra vilken av dessa två skrivprocessmodeller som skribenten har använt 
går det enligt Bereiter & Scardamalia (hänvisning i Blåsjö 2006:17) inte bara att 
utgå från själva texten. De har i stället använt sig av ”metoderna/materialet mått 
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på starttid (motsvarar ungefär planering), anteckningar, tänka-högt-protokoll och 
revideringar” (Blåsjö 2006:17).  
 
 
 

3.2 Sociolingvistiska synsätt och två studier i två olika 
kontexter 
 
Den sociolingvistiska forskningsdisciplinen utgår från en syn på skrivande som en 
socialt och kontextuellt bunden verksamhet. Inom sociolingvistiken har flera olika 
teorier och inriktningar utvecklats. Men gemensamt för samtliga forskningsinrikt-
ningar är att de betraktar skrivande som en social handling (vilket inte betyder att 
man helt bortser från den kognitiva aspekten) (Blåsjö 2006). Inom den socialt 
inriktade skrivforskningen använder man sig främst av etnografiska metoder 
(Blåsjö 2006), och arbetar då t.ex. ofta (liksom jag bl.a. har gjort i denna under-
sökning) utifrån ett deltagarperspektiv.  
    En bärande tanke för forskningsinriktningen socialkonstruktivism är att den 
sociala handling som skrivande innebär placerar individen i gruppen samtidigt 
som den bidrar till att forma den. Särskild fokus sätts också just på skrivande i 
grupper och inom olika kulturer (Blåsjö 2006). 
    En annan teoribildning inom den socialt inriktade forskningen är den socio-
kulturella. Inom sociokulturell teori kombineras en kognitiv och social syn på 
skrivande. Allt språkbruk anses ingå i olika kontexter och verksamheter, vilka i 
sin tur ingår i större kontexter eller vidare verksamheter. Skribenten blir ständigt 
påverkad av sådana kontexter, men kan också själv vara med och påverka dem 
(Blåsjö 2006, Dysthe 1997).  
    Någonstans mellan dessa discipliner placerar sig Mårdsjös (1992) och Gunnar-
ssons (1992) undersökningar – undersökningar som förutom att de utgör en slags 
forskningsbakgrund till min egen undersökning även har bidragit med utgångs-
punkter och tolkningsmöjligheter för denna undersöknings analys och resultat. 
 
 

3.2.1 Teknikinformationsforskning 
  
Med hjälp av textanalys undersöker Karin Mårdsjö i sin studie Människa, text, 
teknik – tekniska handböcker som kommunikationsmedel (1992) tekniska 
handböcker (eller manualer) som text och genre. Denna del av studien är alltså 
mer inriktad på själva genren som fenomen, men liksom vad som är mitt intresse i 
denna undersökning intresserar sig Mårdsjö även för textproducenternas egna 
uppfattningar. För att ta reda på vad de skribenter och producenter som är 
inblandade i själva textproduktionen har för syn på texterna och på sina mottagare 
genomför hon även en rad intervjuer. Förutom gemensamma nämnare gällande 
syfte och metod är studien intressant att lyfta fram, dels för att just tekniska hand-
böcker eller instruktioner6 är ett expertområde (eller en viktig arbetsuppgift) för 

                                                 
6 För en definition, se Mårdsjö (1992:38ff). En anmärkning är dock att flera av intervjupersonerna i min 
undersökning författar instruktioner eller manualer som inte är till för kommersiellt bruk, utan är till för utvalda 
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de flesta av intervjupersonerna i denna undersökning, dels för att det är en typ av 
text som IM-metoden sägs vara särskilt lämpad för. 
    Ett kännetecknande drag för tekniska handböcker är, enligt Mårdsjö (1992), 
beroendet av befintliga genrer och textmönster. Hon knyter då an till Thomas 
Luckmanns (1987:11–13, hänvisning i Mårdsjö 1992:69) begrepp kommunikativ 
genre, dvs.  
 

[…] text eller tal som på ett rutinerat sätt presenterar lösningar på återkommande 
kommunikativa uppgifter eller ’problem’ och som härigenom erhålligt en viss (språklig och 
kommunikativ) stil. Med andra ord: allteftersom människor skaffar sig erfarenheter av att 
om och om igen lösa ungefär samma kommunikativa uppgifter, utbildar de konventioner 
för hur de ska formulera sig. (Mårdsjö 1992:69–70) 

     
Skribenterna påverkas av dessa inarbetade genrer, vilka också kan utgöra ett stöd 
för skribenten genom att fungera som en mall. De kan också underlätta för läsaren 
som kan känna igen sig och snabbare identifiera textens syfte. Men det kan också 
innebära en risk om mallen inte är tillräckligt anpassad till ”den aktuella kommu-
nikativa uppgiften”. I de fall där det ännu inte arbetats fram någon bestämd form 
(t.ex. inom ny eller inte lika etablerad teknik) kan i stället ”bristen på fasthet och 
standardisering av genren innebära ett problem både för skribenten och läsaren” 
(Mårdsjö 1992:70): 
 

Skribenterna renodlar inte de olika sorterna text de skriver, utan den direkta anvisningen 
blandas exempelvis med information av mer allmänt slag. Ton och stil kan också skifta. För 
läsarna skapar detta läsartsproblem och frågor kring vad de egentligen läser och var de kan 
finna upplysningar de söker. (Mårdsjö 1992:71) 

  
Enligt Mårdsjö är det dessutom ett inneboende problem hos teknisk information 
att den inte blir läst. Hon menar att icke-läsningen av teknisk information har flera 
orsaker. Det kan bl.a. bero på otillräcklig anpassning till användarnas behov, t.ex. 
genom att informationen ”inte är strukturerad efter den arbetsgång som ter sig 
mest naturlig för användarna” (Mårdsjö 1992:35). En instruktion kräver exempel-
vis, enligt Mårdsjö, en särskild utformning när det gäller strukturen. Skribenten 
behöver alltså ta ställning till vilken struktur som främst gynnar ”utvecklandet av 
den konkreta handlingskompetensen” eller ”vilken textstruktur [som] är lättast att 
följa och överföra till lösningen av uppgiften” (Mårdsjö 1992:43).  
 
 

3.2.2 Skrivande på arbetsplatsen 
 
Flera undersökningar om skrivande har även kommit att fokusera på skrivande på 
arbetsplatsen. Denna undersöknings samtliga intervjupersoner använder sig också 
just av IM-metoden i sitt arbete, och metoden utgör dessutom en standard för viss 
typ av textproduktion på flera av intervjupersonernas respektive arbetsplats. Att ta 
upp skrivande i denna kontext kan därför vara relevant som en bakgrundsbild till 
denna undersökning.  
    En framträdande studie inom detta forskningsområde är Britt-Louise Gunnar-
ssons Skrivande i yrkeslivet (1992). Gunnarsson har i sin studie utgått från ett 

                                                                                                                                                         
medarbetare på företaget eller i organisationen i fråga. I dessa fall innefattar inte definitionen det som Mårdsjö 
kallar teknikmotivering (1992: 41).   
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sociolingvistiskt perspektiv. I centrum för undersökningen står begrepp som ”den 
kommunikativa gemenskapen med dess uppsättning roller, interaktionsmönster, 
normer och attityder knutna till skrivandet” (Gunnarsson 1992:11). Materialet 
hämtar hon bl.a. in genom intervjuer och enkäter. 
    Förutom att Gunnarsson i sin studie kan slå fast att skrivandet på arbetsplatsen i 
praktiken alltid är en mer eller mindre kollektiv verksamhet visar hennes resultat 
också att ”skrivandet är en integrerad del av den allmänna verksamheten vid en 
arbetsplats och att attityder och självbilder överförs mellan olika delar av verk-
samheten” (1992:133). Resultaten visar också att de roller som är kopplade till 
skrivandet på arbetsplatsen följer de hierarkiska mönster som finns i den allmänna 
verksamheten. Gunnarsson menar att man bör sträva efter att bryta dessa mönster 
för att främja en positiv attityd till skrivande (som hon menar bl.a. är kopplad till 
möjligheter till skapande och inflytande) hos alla medarbetare. 
    Gunnarsson knyter också samman de lägre tjänstepersonernas bristande själv-
känsla gällande skrivande med de hierarkiska drag som finns i skrivandet på 
arbetsplatsen. Hon menar dock att den bristande självkänslan också kan bero på 
avsaknaden av en formell inskolning i skrivverksamheten. Därför anser hon vidare 
att en ”mer systematisk inskolning skulle kanske kunna ha bidragit till en känsla 
av större säkerhet och expertis hos denna grupp” (1992:133). 
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4 Material och metod 
 
 

4.1 Intervju 
 

4.1.1 Intervjuundersökningens upplägg 
 
För att kunna lyfta fram skribenternas egna uppfattningar kring användbarheten av 
IM-metoden har jag valt att som huvudsaklig metod använda mig av intervju. 
Huvuddelen av undersökningens resultat och analys grundas följaktligen på det 
material som framkommit av de intervjuer som har genomförts. Utgångspunkten i 
analysen av intervjuerna har varit att söka efter teman och gemensamheter. 
Särskild fokus har legat på de fenomen och processer som har gjorts synliga i 
Flower & Hayes (1981) teorier och i annan skrivforskning.  
    Intervjuerna är halvstrukturerade och öppna med några kompletterande bundna 
sakfrågor. I övrigt tar frågorna upp sådant som IM-metodens användbarhet, vad i 
metoden som är svårt eller problematiskt och eventuella krockar med den egna 
skrivprocessen (för en helhetsbild av intervjuformuläret och dess innehåll, se 
Bilaga 1, s 38).  
 
 

4.1.2 Avgränsning och urval 
 
Intervjupersonerna är medarbetare på fyra olika företag och organisationer: AP & 
TT

                                                

7, Danske Bank, FLIR Systems AB8 och SAS. För samtliga intervjupersoner 
ingår det (i något fall har det tidigare ingått) i arbetsuppgifterna att antingen 
skriva, kontrollera eller uppdatera instruktioner eller manualer av olika slag. Alla 
kontakter förutom Danske Bank har tagits med hjälp av min kontaktperson hos 
uppdragsgivaren Semantix. Kontakten med Danske Bank fick jag genom en av 
deltagarna under genomgången grundkurs i IM på Semantix. Denna kontakt 
förmedlade sedan vidare till ansvariga inom området. 
    Totala antalet genomförda intervjuer är 16 och totala antalet intervjupersoner är 
18. En intervju har gjorts på telefon, tre har gjorts med bandspelare (vid två av 
dessa intervjutillfällen har två intervjupersoner deltagit), och 12 har genomförts 
via e-post.   
 
 

4.1.3 Intervjuundersökningens genomförande 
 
De intervjuformer som har använts är alltså telefonintervju, bandupptagna mötes-
intervjuer och e-postintervju. E-postintervjun har jag valt att karaktärisera som 

 
7 Utvecklar och tillverkar automation, pressar, verktyg och kompletta produktionslinjer för tillverkare av 
formade metalldetaljer. 
8 Leverantör av värmekameror, även kallade IR-kameror, och olika tillbehör till dessa. 
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just intervju eftersom det formulär som skickades ut via e-post var samma som det 
som användes vid de andra intervjuerna. Intervjupersonerna lämnades också lika 
stort utrymme att utveckla sina svar då formuläret inte var låst, vilket annars hade 
kunnat hindra intervjupersonerna att svara så utförligt som de önskade.  
    Undersökningens ämne och syfte presenterades först översiktligt för intervju-
personerna via e-post. Ytterligare information fick intervjupersonerna vid själva 
intervjutillfället. Alla intervjupersoner blev informerade om att deras svar skulle 
behandlas och presenteras anonymt.  
    Telefonintervjun gjordes med en av medarbetarna på AP & T i Tranemo. Denna 
intervju spelades inte in, i stället gjorde jag anteckningar under intervjuns gång. 
Intervjupersonen (IP) fick sedan ta del av mina anteckningar via e-post och lägga 
till eller ändra där det behövdes. I detta fall fick IP också ta del av frågorna i 
förväg för att bättre kunna förbereda sig.  
    Alla de tre intervjuer som bandades genomfördes på intervjupersonernas arbets-
platser: Danske Banks centrala avdelnings lokaler i Linköpings centrum (två IP), 
FLIR Systems AB:s lokaler i Danderyd i Stockholm (en IP) och SAS huvudkontor 
i Frösundavik i Stockholm (två IP). 
    De intervjupersoner som har deltagit i e-postintervjun har skriftligt fyllt i sina 
svar i intervjuformuläret (vilket hade bifogats i ett e-brev) och sedan skickat det 
via e-post tillbaka till mig. E-postintervjun skickades till tolv medarbetare på 
Danske Bank, tio på SAS Ground Services och SAS Operation Management, och 
till tre på SAS Technical Services. Totalt skickades alltså e-postintervjun till 25 
personer, av vilka tolv svarade. 
 
 

4.1.4 Intervjumaterialets eventuella påverkan på resultatets 
tillförlitlighet 
 
Intervjuformens effekt på svaren 
 
Alla intervjuer har genomförts med hjälp av ett och samma intervjuformulär. 
Dock är det tydligt att svaren ofta påverkats av själva intervjuformen. T.ex. 
gjordes telefonintervjun under en viss tidspress (fick ta högst 30 minuter). Själv-
klart gör detta att svaren blir mer koncisa och kanske inte lika reflekterande som 
de som ges under en intervju där det finns större tidsmarginaler. Dessutom 
förkortas svaren ytterligare på grund av att svaren ska nedtecknas under tiden de 
levereras. När det gäller e-postintervjuerna går det ju inte heller att ställa följd-
frågor på samma sätt som när man intervjuar öga mot öga. De intervjuer som har 
gjorts med bandspelare har således varit mer öppna och genererat mer utförliga 
svar. I dessa fall har det också funnits utrymme för följdfrågor, sidoberättelser och 
interaktion. 
    Möjligtvis skiljer sig även motivationen hos intervjupersonerna åt beroende på 
intervjuform. Detta behöver inte vara medvetet. Det behöver inte heller betyda att 
vissa intervjupersoner är negativt inställda till att delta eller till undersökningen i 
sig. Men på ett naturligt sätt så kanske motivationen att förmedla sina åsikter, att 
nyansera sina svar och att eventuellt också diskutera ämnet, blir starkare om 
intervjun genomförs öga mot öga. 
    En invändning mot resultatets tillförlitlighet skulle i det här fallet alltså kunna 
gälla det empiriska materialets jämförbarhet. Det vill säga att formen på 
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intervjuerna skiljer sig så pass mycket åt att svaren inte är jämförbara. Jag tror 
dock inte att så är fallet. Detta eftersom frågorna i stort sett hela tiden har varit 
desamma. Intervjupersonerna har följaktligen alltid svarat på i princip samma 
frågor, men svarat mer eller mindre utförligt. 
 
 
Ett begränsat material 
 
En annan tvekan gällande materialets eventuella påverkan på resultatets tillförlit-
lighet skulle kunna gälla dess rätt så begränsade omfång. Fler djupintervjuer 
skulle tveklöst ha gett mer tyngd till undersökningen och dess resultat. Men 
samtidigt kan undersökningen ändå ge, om än inte en fullständig, så åtminstone en 
talande bild av några olika skribenters uppfattning om IM-metoden.   
 
 
Problem i intervjugenomförandet 
 
Fråga 2, del 2, i intervjuformuläret (se Bilaga 1, s 38) har jag kompletterat under 
undersökningens gång. Frågan gällde hur intervjupersonen först kommit i kontakt 
med IM. Vid denna fråga skulle IP kryssa i det alternativ som stämde bäst överens 
med dennas situation. Under det att jag tog emot en av e-postintervjuerna från 
Danske Bank upptäckte jag dock att frågan var formulerad så att de som först 
kommit i kontakt med metoden på ett annat sätt än genom kurs inte kryssade i att 
de sedan även hade gått själva kursen. Eftersom jag ansåg att denna information 
kunde bli viktig i analysen la jag till att de skulle markera om de även gått kursen.     
    Ljudkvalitén på den första halvtimmen på en av intervjuerna blev delvis mycket 
dålig, vilket har bidragit till att en del av den information som då framkom inte 
har kunnat användas. 
 
 

4.2 Deltagande observation 
 
 

4.2.1 Varför deltagande observation? 
 
Som en del i min metod, och som stöd till den övriga analysen, har jag även 
deltagit i och därmed även översiktligt granskat den grundkurs i IM-metoden som 
hålls av språktjänsteföretaget Semantix9. Denna metoddel kan anses som givande 
eftersom grundkursen är en viktig del av implementeringen av metoden, dvs. den 
implementering som med hjälp av de skribenter som utbildat sig i metoden sker i 
olika sammanhang. Deltagandet i kursen har också kunnat ge mig allmänna och 
bättre kunskaper om metoden och ett större skribentperspektiv. De iakttagelser jag 
har gjort och de upplevelser jag själv har haft av kursen kan i undersökningen 
alltså ställas mot den teoretiska ramen, den tidigare forskningen och den 
resterande empiriska analysen. 

                                                 
9 Semantix är som enda licensinnehavare i Sverige ensamma om att bedriva kurser och erbjuda konsulttjänster i 
IM-metoden. Företag som vill ge kurser eller erbjuda konsulttjänster i metoden måste alltså först få licens genom 
Information Mapping, Inc., och personer som vill undervisa i metoden måste först bli certifierade.   
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4.2.2 Utgångspunkter för analysen 
 
I min granskning och analys av kursen har jag utgått från frågor kring hur själva 
kursupplägget ser ut (hur övningar och genomgångar t.ex. förhåller sig till själva 
skrivprocessen), vilka moment i skrivprocessen (eller dokumentationsprocessen) 
som kursen fokuserar på, och vilka attityder till skrivande som förmedlas via upp-
lägget av kursen eller av instruktören. Jag har även intresserat mig för hur pass 
individuellt inriktad kursen är och hur mycket individuell respons eller handled-
ning som ges till deltagarna.   
    Jag granskar även hur pass förankrade de uppgifter och det material som ingår i 
kursen är i deltagarnas verklighet. I detta sammanhang är det också intressant att 
ta upp hur de olika deltagarna bakgrund och arbetssituation ser ut. Dessa uppgifter 
(som alltså redovisas under Resultat och analys) ska dock inte ses som absoluta 
eller verifierade fakta då de enbart är inhämtade från vad som framkommit genom 
olika individuella presentationer, diskussioner eller samtal som uppkommit under 
kursens gång. Inget frågeformulär om bakgrund eller arbetsförhållanden har alltså 
förekommit i denna del av undersökningen.  
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5 Resultat och analys 
 
 

5.1 Deltagande observation av grundkurs i IM  
 
 
I följande avsnitt redovisas mina iakttagelser från grundkursen i IM och min 
analys av det material som jag inhämtat genom den deltagande observationen. 
Resultatet presenteras i avskiljda avsnitt enligt de frågor som finns uppställda i 
4.2. 
 
 

5.1.1 Deltagarna   
 
Om kursdeltagarnas yrkesmässiga skriftkompetens är det svårt att uttala sig, men 
rollen som skribent verkar vara något som de flesta identifierar sig med. Som jag 
uppfattar det är alla också redan ganska vana skribenter, och de flesta verkar ha 
just någon form av textproduktion som uttalad arbetsuppgift på sina respektive 
arbetsplatser. Några arbetar med att skriva tekniska manualer och några andra 
skriver instruktioner eller produktbeskrivningar. På flera av deltagarnas arbets-
platser har IM-metoden redan implementerats i den skrivande verksamheten.  
    Några av deltagarna jag möter på kursen har någon slags informationsutbild-
ning bakom sig. De flesta verkar dock ha arbetat sig till sina nuvarande skrift-
relaterade uppgifter och är från början experter på andra områden, t.ex. inom det 
område de skriver om. 
 
 

5.1.2 Översiktlig beskrivning av kursen 
 
Grundkursen i IM – Användbar information – analys, design och produktion – är 
uppdelad på totalt tre dagar. Kursen hålls av en certifierad IM-instruktör. Deltag-
arantalet varierar från kurs till kurs, men den övre gränsen ligger på ungefär tio 
deltagare.  
    I kursmaterialet ingår bl.a. handboken Användbar information – analys, design 
och produktion. En kurs i Information Mapping (2002) – en slags manual för IM-
metoden. I boken finns dock även en hel del exempel och övningar med tillhöran-
de lösningsförslag. Utöver kursboken ingår det även en snabbmanual och en cd-
skiva med det för IM unika tekniska verktyget FS Pro. Med detta verktyg kan man 
skapa mappade dokument och många av de tabeller osv. som föreslås som 
presentationssätt i metoden finns här förkonstruerade. 
    Under de tre dagar som kursen pågår varvas teori med övningar, dag ett är dock 
den mest teoritunga. Övningarna utförs både individuellt och i grupp men avslutas 
alltid med en gemensam genomgång. Dokumentationsprocessens tre faser, och de 
moment och verktyg som dessa innehåller, presenteras linjärt med analysfasen 
först osv. Redan under dag ett och när analysfasen presenteras påbörjas kursens 

 19



stora återkommande gruppövning. Denna övning avslutas sedan under dag tre när 
produktionsfasens utkast ska skissas upp.  
    Mycket av det som presenteras och tas upp hinns ofta med att repeteras flera 
gånger, vilket är naturligt då många av momenten återkommer och då flera av 
verktygen är användbara i mer än ett moment eller i en fas. Under första dagen får 
kursdeltagarna också beskriva sina mål med kursen. Målbeskrivningarna följs 
sedan upp när kursen är avslutad.   
 
 

5.1.3 Analys och granskning av kursen  
 
Vilka moment i dokumentations- och skrivprocessen fokuseras under kursen?  
 
Den tid som läggs på olika moment i dokumentationsprocessen är ganska jämnt 
fördelad. Eventuellt läggs lite mer tid på de verktyg och delmoment som ryms i 
det som kallas designfasen, och då kanske främst informationstyperna och 
informationsprinciperna. Informationstyperna kräver, som jag uppfattar det under 
kursens gång, lite mer tid än andra verktyg. Detta eftersom dessa inte bara innebär 
en ny terminologi för olika typer av information utan även innefattar ett för 
deltagarna nytt sätt att kategorisera information på. Informationsprinciperna är i 
sin tur också en viktig del av sovrandet och organiserandet av information och är 
något som dyker upp flera gånger under kursen.  
    Även de presentationssätt som är kopplade till de olika informationstyperna 
ägnas en hel del tid. Olika typer av information kan enligt metoden alltså med 
fördel presenteras på olika sätt, och många av de tabeller och uppställningar som 
ingår här är även de specifika för metoden. Flera övningar ägnas alltså åt att låta 
deltagarna träna på att kategorisera information för att sedan organisera och 
presentera den med hjälp av något av de presentationssätt som metoden föreslår 
eller som deltagaren själv tycker passar bäst.  
    Om man i stället försöker svara på vilken process i skrivandet som ägnas mest 
tid är det troligen planeringsprocessen. Många av de moment och verktyg som 
refereras till ovan kan med andra ord kopplas till de processer som ingår i det som 
Flower & Hayes kallar planeringsprocessen. På en kognitiv nivå är ju detta 
processer som uppstår eller pågår under hela skrivprocessen, dock något oftare 
och eventuellt också på ett mer medvetet plan hos starkare eller mer erfarna 
skribenter. Vad IM-metoden alltså mer eller mindre explicit föreskriver är också 
ett mer medvetet planerande och ett mer medvetet analyserande av det som 
Flower & Hayes kallar det retoriska problemet.  
    Tanken med detta kanske också är att det under de kognitiva processer som 
sedan sker under själva skrivandet, såsom t.ex. målsättandet, nästan alltid finns en 
koppling till den kunskap som sedan planerandet i analysfasen redan finns lagrad i 
skribentens långtidsminne, och på så sätt hjälper skribenten att producera en bättre 
text. Både metoden och kursen fokuserar på så sätt på de delar i skrivprocessen 
som åtminstone Flower & Hayes menar är viktiga för utgången av den färdiga 
produkten och för att själva skrivandet ska kunna flyta smidigt.   
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Attityder till skrivande 
 
En av de attityder till skrivande som jag anser förmedlas genom instruktören är att 
skrivande kräver tid. Detta kan dock tyckas motsägelsefullt om man i stället 
beaktar kursens upplägg; tre intensiva dagar fulla med teori och övningar för att 
förmedla en ganska komplex metod. Det betonas dock att det även krävs tid och 
övning för att kunna ta till sig metoden ordentligt. Att det kan vara svårt att från 
början greppa metoden menar instruktören är normalt.  
    En diskussion förs också om den knappa tid och det intensiva tempo under 
vilket metoden ska läras ut av instruktören och samtidigt tas in av deltagarna. Men 
oavsett om mer tid skulle välkomnas av både instruktörer och deltagare är kanske 
upplägget av kursen i slutändan ändå en anpassning till vad företagsvärlden är 
villig att i tid och pengar lägga på en fortbildningskurs. Dessutom handlar det 
kanske om att deltagarna ändå måste börja arbeta med metoden på riktigt för att 
kunna lära sig att tillämpa den, vilket knappast är möjligt under en kurs.  
    En annan attityd till skrivande som jag anser betonas under kursen är vikten av 
att som skribent ha ett mottagarperspektiv. Detta är något som lyfts fram både 
genom metoden och av instruktören.  
    Förutom dessa attityder till skrivande utgår kursen, som jag upplever den, från 
ett relativt individuellt perspektiv på skrivande. Att skrivande på arbetsplatser (på 
vilka metoden kanske främst tillämpas) på många sätt och ofta är kollektivt (se 
Blåsjö 2006: 46) är inget som direkt lyfts fram. Metoden lärs ju också ut som hel-
het, vilket förmodligen är nödvändigt, vilket gör att utgångspunkten för förmed-
landet av metoden är att skribenten är delaktig eller aktiv under hela dokumenta-
tionsprocessen. I verkligheten är kanske den skrivuppgift som tilldelas skribenten 
bara en liten del av det verkliga projekt eller i den dokumentationsprocess som 
pågår. På så sätt kanske det som händer både före och efter skribentens faktiska 
skrivprocess mer eller mindre är utom kontroll för skribenten.  
    Att detta är en reell situation för många skribenter i arbetslivet behöver dock 
inte betyda att metoden är mindre användbar för den typen av skrivsituationer. 
Detta gäller ju även då en projektanalys redan är gjord eftersom skribenten då kan 
utgå från denna i sitt skrivande. 
 
 
Uppgifterna och övningarna under kursen 
 
De flesta av kursens övningar och uppgifter bedömer jag som både relevanta och 
nödvändiga för att deltagarna ska kunna få en bild av hur de ska kunna använda 
metoden. Uppgifterna är konstruerade, men de flesta är förknippade med någon av 
arbetslivets mest vanliga genrer. De kan exempelvis handla om att organisera eller 
sätta etiketter på olika typer av policydokument, produktbeskrivningar, manualer 
eller instruktioner.   
    Många av uppgifterna eller övningarna är koncentrerade på att just öva på olika 
moment eller verktyg i IM-metoden. I de övningar där man som deltagare ska 
skapa en text handlar det främst om skissartade texter, fokus ligger i stället på hur 
man (beroende på vad det genom uppgiften är tänkt att deltagarna ska öva på) valt 
att exempelvis organisera, dela upp, strukturera, rubriksätta eller etikettera. Detta 
medför att man som deltagare egentligen inte får så mycket respons på just sitt 
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skrivande eller sitt språk. Detta är ju inte heller syftet med kursen.10 Däremot får 
de som behöver hjälp stöd, och deltagarna uppmanas att alltid fråga om sådant de 
undrar över, oavsett om övningen görs i grupp eller individuellt. Men kanske det 
inte läggs ned så mycket tid på just individuell handledning under denna kurs, de 
flesta genomgångar eller eventuella svårigheter tas med hela gruppen.  
 
 
 

5.2 Intervjuundersökningen 
 
 
I följande avsnitt redovisas resultatet från de intervjuer som jag har gjort med de 
olika IM-skribenterna. Resultatet presenteras i avskiljda avsnitt enligt de teman 
och gemensamheter jag anser mig ha kunnat urskilja i min tolkning och analys av 
materialet. 
 
 

5.2.1 Intervjupersonernas erfarenhet av IM-metoden 
 
De flesta av intervjupersonerna har arbetat med IM-metoden i cirka 1–8 år, en 
övervägande del av dessa har arbetat med metoden i ungefär fem år. En IP har 
dock arbetat med metoden i en knapp månad och en har arbetat med den i tio år. 
Av intervjupersonerna har alla utom en svarat att de har gått grundkurs i IM-
metoden. Av dessa har två svarat att de innan genomgången kurs dessutom blivit 
visad av en kollega, och en har svarat att den först gick en intern kurs på 
arbetsplatsen. Den IP som har svarat att den inte har genomgått grundkursen har i 
stället gått intern kurs på arbetsplatsen11. 
 
 

5.2.2 Påverkan på skrivprocessen 
 
Verktyg som påverkar skrivandet 
  
Många av intervjupersonerna är ense om att IM-metoden underlättar skrivarbetet. 
En av de avgörande faktorer som nämns och som intervjupersonerna menar 
understödjer skrivarbetet är att det med metoden blir lättare att analysera den 
information man vill presentera. Flera IP menar att de, genom verktyg som t.ex. 
informationstyper, maps och block, enklare och på ett bättre sätt kan lyfta fram 
och strukturera informationen och göra den mer användbar för mottagaren. 
 

Strukturerat sätt att skriva på, bra verktyg för att tydliggöra flöden (genom användning av 
de olika tabellerna tex [sic!]).  

                                                 
10 Semantix erbjuder dock både en workshop och en uppföljningsdag för skribenter som redan gått grundkursen, 
vilka båda är mer inriktade på individuell respons och återkoppling på egna texter.  
11 Förmodligen har dock även denna IP gått grundkursen. Enligt uppgift från ansvariga på arbetsplatsen så har 
samtliga instruktionsskribenter på arbetsplatsen genomgått grundkurs i IM. Se även under avsnittet Problem i 
intervjugenomförandet, s 17.  

 22



 
Metoden gör det dessutom lättare att sålla i informationen och rensa bort sådant 
som är överflödigt eller som ligger utanför ämnet. Metoden medvetandegör alltså 
aspekter av skrivandet för skribenten på ett ganska konkret sätt. Så här säger en IP 
om just detta: 
 

Tycker att det är en metod som gör att man ser vad som är viktigt, det renodlar 
informationen för varje produkt. 

 
En IP anser att syftes- och resultatformuleringen, informationsprinciperna och 
målgruppsanalysen ”ger tydlighet och att man lättare uppnår syftet med 
skrivandet”. En annan IP sammanfattar användbarheten av några av verktygen så 
här: 
 

[…] blockindelning och […] en tydlign ettikett [sic!] gör att användaren hittar relevant 
information. Att det sedan är kortfattat och tydligt mjed [sic!] integrerad grafik gör att det 
är lätt för användaren att följa instruktionerna. Rubriken [etiketten] gör det tydligt vad 
instruktionen innehåller.12  

 
Informationstyperna är en framträdande komponent i IM-metoden och är ett 
särskilt viktigt verktyg i analyserandet av information. En stor del av intervju-
personerna tycker också att just detta verktyg är ett av de mest användbara. Men 
reaktionerna är samtidigt ganska splittrade. Många upplever också informations-
typerna som svåra att förstå eller tillämpa, flera av dessa tycker dock ändå att de 
är användbara när de väl förstått sig på dem. Vissa tyckte att de både var lätta att 
förstå och att använda, medan andra bara tyckte att de var svåra eller onödiga. Så 
här lyder några av kommentarerna om varför informationstyperna ändå är bra13: 
 

Informationstyperna är användbara eftersom vi behöver en metod som ser till att varje 
informationstyp får ett enhetligt utseende. En instruktion måste t.ex. alltid se likadan ut och 
ha samma struktur. Det fungerar t.ex. inte att denna finns gömd i en mening eller i ett 
stycke. 
 
Det är de [informationstyperna] som styr hela texten. Förstår man dem och ser man dem så 
kan man ju verkligen göra det tydligt. Och det fanns ju inte i de gamla manualerna, just det 
där att strukturen är beroende av informationstyperna.   

 
Några IP menar också att informationstyperna är själva nyckeln till metoden – har 
man förstått dem blir det också lättare att förstå resten av metoden. Detta motive-
rar de med att flera av metodens andra moment och verktyg, såsom etiketter 
(rubriker) och integrerad grafik, är sådant de på ett eller annat sätt har använt sig 
av innan IM-metoden började tillämpas på arbetsplatsen. Informationstyperna gav 
däremot upphov till ett nytt sätt att analysera och strukturera informationen.  
    Förutom informationstyperna tycker de flesta IP att metodens informations-
principer, blocks och maps är de mest användbara verktygen i IM-metoden. 
Verktygen är alltså på olika sätt en viktig del av metoden och hjälper skribenten 
under skrivarbetet. Men gemensamt för många IP verkar vara att de bara använder 
en utvald del av verktygen och kanske bara tillämpar några av de moment som 

                                                 
12 Angående denna kommentar, se mer om intervjupersoners mottagarperspektiv på IM-metoden under rubriken 
Mottagarperspektiv, s 26. 
13 Mer ingående varför informationstyperna kan upplevas som problematiska under rubriken Verktyg och 
moment som kan upplevas som problematiska, s 29. 
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metoden menar är viktiga delar av dokumentationsprocessen. Detta verkar 
dessutom vara avhängigt vilken typ av text det är man producerar14.  
 
 
Splittrad inställning till anammandet av metoden 
 
Vissa IP menar att hela deras inställning till skrivande och därmed också deras sätt 
att skriva förändrades i och med att de utbildade sig i IM-metoden. 
 

På ett sätt så är det en väldigt hjärntvättande kurs eftersom man är tvungen att ställa om 
något som man är väldigt van vid. För sitt sätt att uttrycka sig i skrift är något som har haft 
med sig ganska länge och så ska man helt plötsligt byta ut det och det är väldigt jobbigt. 

 
Men även i denna fråga är intervjupersonerna splittrade. Några menar att metoden 
är nyttig och bra då den erbjuder en standard och underlättar arbetet med mallar, 
men menar samtidigt att den inte förändrat deras skrivande så mycket.  
 

Den största skillnaden för mig ligger inte i analysmetoden (det var ingen a-ha upplevelse) 
och i den hjälp som imap erbjuder vad gäller att sortera och strukturera upp texten, utan 
snarare i att det underlättar att använda sig av en ”färdig” standard. 

 
Andra uttrycker visserligen att metodens verktyg underlättar analyserandet och 
strukturerandet av information men tar inte upp att de har upplevt anammandet av 
metoden som omtumlande eller som någon större omställning. Andra beskriver 
det dock som en ganska ovan eller till och med jobbig process. Här följer några 
kommentarer om detta: 
 

I början var det ovant att analysera och strukturera textmängder. Detta arbetssätt tvingar 
skribenten att vara kritisk, i syfte att undvika presentation [av] stora textmassor. 
 
Och sen kommer ju det här efter att man har snappat upp metoden och tänker att det här är 
ju bra, då kommer ju allting ”åh herregud, vad har jag skrivit förut då, så pinsamt, det där 
kan ju ingen ha förstått någonting av” [...]. Det var ju också mentalt jobbigt. Då tyckte man 
ju innan att ”jag är ju ganska duktig, jag är ju bra på att skriva” och så. Och så inser man – 
det är jag inte alls, inte enligt den här metoden. Och det är ju också omtumlande. 

  
Eventuellt beror dessa splittrade upplevelser på vilken bakgrund intervjuperson-
erna har. Intervjupersonen som ovan menar att metoden inte gav någon aha-
upplevelse beskriver sig t.ex. som ”kommunikationsvetare i botten”. Andra IP 
menar att de inte arbetat med instruktioner innan de började skriva dem med hjälp 
av IM-metoden och därför inte känner till något annat sätt. Denna inställning 
hänger förmodligen också ihop med att intervjupersonerna i fråga inte jämställer 
den skrivprocess man har i arbetet (eller den text man skapar där) med den 
skrivprocess man har (och de texter man skapar) i andra sammanhang. 
 

Det finns ju olika sätt att skriva på beroende på vilket medium man använder och vilket 
syfte texten har. ”Mitt eget sätt att skriva” använder jag när jag inte skriver manualer. 

 
En annan anledning till den splittrade upplevelsen av anammandet av metoden 
skulle kunna vara att inte alla IP räknar in sådant i skrivprocessen som de gör 

                                                 
14 Denna aspekt av användbarheten av metoden tas upp mer ingående under rubriken Verktyg och moment som 
kan upplevas som problematiska, s 29. 
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innan de börjar skriva, såsom målsättning och organisering. De upplever därför 
inte att de förändrat sitt skrivande, och hur de t.ex. strukturerar texten, nämnvärt 
mycket.  
 
 
Ny syn på skrivande leder till utökad genrebehärskning 
  
Oavsett aha-upplevelse så anser dock många av intervjupersonerna att de, med de 
nya verktyg de tillskansat sig genom metoden och de mål som metoden sätter upp, 
nu går tillväga på ett annat sätt när de skriver. En IP påpekar att det beror på att 
det finns tydliga regler. Så här säger två olika IP: 
 

Presentationssättet innebär att man måste analysera vad som är viktigt i en textmassa, för 
att man ska kunna ”leverera” detta. 
 
Bra att det är tydliga regler att följa – så att man inte ’svamlar ut’ för mycket. Det är lätt att 
vara tydlig när man skriver i I-map. 

 
Några IP menar även att de har kunnat gå från en mer omskrivande stil, och 
kanske trevligare ton, till en stil och ton som är mer rak på sak och avskalad.  
 

Det går snabbt att skriva en instruktion eftersom jag koncentrerar mig på det väsentliga. Jag 
skriver mer konkret vad jag vill ha sagt. 

 
Metoden föreskriver också att informationen man presenterar ska vara konkret. 
Och just detta lämpar sig också förmodligen väldigt bra för just instruktioner eller 
i tekniska manualer. Enligt Mårdsjö (1992) är det ju dessutom ett inneboende 
problem hos teknisk information att den inte blir läst, vilket gör det extra viktigt 
att inte linda in budskapet, gömma det i kompakta textväggar eller blanda upp det 
med annan allmän information. 
    Några intervjupersoner menar att sedan de anammade metoden så påverkar den 
dem även om de ”inte direkt imappar dokumentet”, den finns i stället där ”vad 
man än skriver”.  
    Flera IP hänvisar också till att IM är bra därför att det är en standardiserad 
metod. Just att den är standardiserad gör att man kan använda sig av metoden, och 
sålunda också ett konkret arbetssätt, varje gång man ska producera eller uppdatera 
en text. Metoden kan på så sätt hjälpa skribenten att undvika de mest vanliga 
fallgroparna. 
 

Jag kan tänka mig att det blir lättare att arbeta efter […] imap i en skrivprocess eftersom 
detta ger stöd i att analysera och strukturera information på ett standardiserat sätt, dvs man 
behöver inte ”uppfinna hjulet” inför varje ny uppgift. 

  
En IP menar att metoden gör att man känner igen sig och att man gör lika varje 
gång man skriver. En annan påpekar att när man väl börjat med IM-metoden så är 
det svårt att skriva instruktioner på ett annat sätt. Metoden kan alltså bidra till att 
skribenten kan hitta en rutin i skrivandet och känna sig mer hemmastadd i skriv-
situationen, vilket underlättar skrivarbetet och kanske till och med gör att det 
upplevs som mer positivt. Den erbjuder skribenten något att luta sig mot, både 
genom att hjälpa skribenten att göra rätt från början och genom att peka ut vad 
som är (på ett eller annat sätt) dåligt i en text. 
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    Man skulle i detta fall kunna tolka det som att intervjupersonerna har brutit sig 
loss från ett ”traditionellt” sätt att skriva, påverkat av olika sociala och kulturella 
faktorer, som alltså inte varit tillräckligt anpassat till den kommunikativa uppgift-
en (jfr Mårdsjö 1992). I stället har skribenterna börjat renodla sitt sätt att skriva 
eller tänka kring den genre eller de texttyper de är tänkta att producera. På så sätt 
har de också (mer eller mindre medvetet) tillskansat sig en större genrebehärsk-
ning. I och med att de anammat metoden har de alltså blivit mer medvetna om den 
genre de faktiskt arbetar med och som de samtidigt bidrar till att reproducera. 
Eftersom de på det sättet har en tydligare genre, typiska ”regler” för den specifika 
genren och en mer typisk form att förhålla sig till, upplever de också att det är 
enklare att skriva och att det de skriver blir bättre.  
 
 
Tydligare skrivprocess 
 
Ett par av undersökningens intervjupersoner menar att de genom användandet av 
metoden upplever en tydligare skrivprocess. Vad de egentligen menar framgår 
inte på något explicit sätt. Men en tänkbar tolkning är att metoden medvetandegör 
skrivprocessen för skribenten och lyfter fram sådana aspekter av skrivandet som 
annars är lätta att hoppa över, men som egentligen är viktiga att prioritera.  
    Intervjupersonernas tanke om en tydligare skrivprocess skulle kunna jämföras 
med Flower & Hayes (1981) idé om att skribentens tolkning och analys av det 
retoriska problemet är avgörande för utfallet av den färdiga produkten, och att 
denna aspekt av skrivandet också kan skilja svaga från starka skribenter. Enligt 
Flower & Hayes är ju en stark skribent dessutom ofta mer medveten om sin egen 
skrivprocess än svaga skribenter. Genom att tydliggöra och medvetandegöra 
skrivprocessen påverkar metoden inte bara skrivarbetet – skribenten får fasta 
hållpunkter och konkreta verktyg att arbeta med – utan också den färdiga 
produkten – texten blir tydligt strukturerad och ämnet är väldefinierat och väl 
avgränsat. 
    De flesta av intervjupersonerna verkar också anse att de lägger ned mer tid på 
planering, vilket dessutom ofta resulterar i att de börjar med själva skrivandet 
senare i processen jämfört med tidigare. 
 

Det är just att jag börjar strukturera hur jag ska bygga upp instruktionerna och att jag lägger 
ner mycket tid på förarbetet, för sedan går det av bara farten att skriva dem. 
 
IM kräver mer förarbete, men ger (förhoppningsvis) ett bättre resultat. 

 
Detta skulle kunna betyda att metoden inte bara kan bidra till att göra skrivpro-
cessen mer tydlig för skribenten utan även att göra den mer kontrollerbar. Enligt 
Flower & Hayes består ju skrivprocessen av en rad olika processer i vilka 
ytterligare processer ligger inbäddade. Dessa processer kan uppstå när som helst 
under skrivarbetet och är alltså inte förvisade till något förstadium i skrivandet – 
hos en god skribent är i stället dessa planeringsprocesser ständigt aktuella. Men en 
skribent kan kanske också genom en större medvetenhet och kännedom om sin 
egen skrivprocess, och med hjälp av olika givna språkliga verktyg, ges en chans 
att själv bättre kunna styra över dessa processer och därmed också sitt skrivande. 
Ett sätt att göra detta är kanske att i större utsträckning sätta upp mer globala mål 
och organisera och strukturera sin information, och på så sätt skapa mening av 
sina idéer, innan man försöker skapa sin text (jfr Flower & Hayes 1981)(mer om 
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detta under Det kollektiva skrivandet, s 27). Oavsett hur mycket planerandet 
påverkar kvalitén hos den färdiga produkten kan kanske en större kontroll över 
den individuella skrivprocessen i alla fall hindra svagare skribenter att fastna på 
vägen.  
 
 
Mottagarperspektiv 
 
Flera av skribenterna antar ett mottagarperspektiv när de ska bedöma användbar-
heten av metoden. De pekar då på faktorer som att det blir lättare att hitta i 
instruktionerna och att informationen blir tydligare för mottagaren. Eventuellt 
visar detta att det ofta, när det som i det här fallet gäller att bedöma användbar-
heten av en dokumentationsmetod, är svårt att skilja kvalitén hos en produkt eller 
en text från kvalitén på den process vari den kom till. Som vana konsumenter är vi 
duktiga på att bedöma det färdiga resultatet och bestämma om det är bra eller 
dåligt. Men ofta är det svårare att sätta fingret på vad i processen det beror på. Så 
här säger en IP: 

 
Jag satt ju som illustratör då här hos oss och ritade bilder och vi satt med våra instruktioner 
och texter, och när jag läste texterna där som vi fick in, alltså jag fattade inte mycket. Då 
var de ju dessutom på engelska också, men jag trodde ju att jag var dålig på engelska. Men 
sen så visade det sig att det var ju strukturen och hur det var skrivet, det var det som gjorde 
att det blev obegripligt. Så för mig så blev allting tydligare när vi började med imap-
metoden. Jag tyckte att den var jättebra och jag tycker fortfarande att det är jättebra.  

 
Mottagarperspektivet kanske också beror på att metoden ständigt påminner 
skribenterna om just vikten att tänka på sin mottagare under skrivprocessens gång, 
vilket gör att denna aspekt av skrivandet blir svår att bortse från när de ska 
förmedla sin upplevelse av metoden. 
 
 

5.2.3 Det kollektiva skrivandet 
 
Två av intervjupersonerna berättar att de, när ett nytt manualprojekt startas upp, 
utgår från metodens arbetssätt och börjar med ett gemensamt analysmöte med 
avdelningens medarbetare, där man bl.a. planerar manualens innehåll och 
analyserar dess syfte. 
 

Vi lärde oss att planera lite bättre, det lärde vi oss av metoden, att man körde lite 
brainstorming och sen bygger upp den här strukturen. 
 

De menar också att ett möte sedan underlättar själva skrivarbetet. Men den ena av 
intervjupersonerna menar också att hon upplever dessa möten som ganska tunga. 

 
Man har ju det här analysmötet då man formulerar mål och så. Jag kan tycka ”vad skönt, 
det är redan gjort” och så får man börja jobba och så får man börja strukturera det där. Och 
så när man väl sätter igång att skriva, då är det himla kul. Så jag kan tycka att de här 
analysmötena var jättejobbiga. 

 
Samma IP säger också att hon tycker ”att de [analysmomenten] kan försvinna lite 
grann”. Vad hon menar är egentligen svårt att veta, men min tolkning är att 
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analysdelen är ett hinder som måste forceras, men när man väl tagit sig över det är 
det också något man kan lägga bakom sig. Enligt Flower & Hayes (1981) kanske 
detta skulle betyda att de på mötet löser det retoriska problemet och sätter de mer 
globala målen med texten. De skapar en mental representation av texten, vilken 
lagras i skribenternas långtidsminne. Under skrivarbetet fortsätter skribenterna 
sedan att hela tiden sätta upp nya mål, i detta fall kanske på en mer lokal (och 
kanske inte lika betungande) nivå och kanske också en mer omedveten sådan. På 
frågan om analysmötet sedan förenklade själva skrivandet, trots att det upplevdes 
som jobbigt, svarar de samstämmigt ja: 
 

Och det satte ramar … för sitt skrivande. 
  
Men metoden verkar utgöra en gemensam utgångspunkt på fler sätt än genom 
analysmötesmetoden. T.ex. verkar metoden skapa en samhörighet mellan de 
skribenter som har anammat den. Den sociala handling som skrivandet och 
tillämpandet av IM-metoden innebär skapar en särskild kommunikativ gemenskap 
– en grupp i gruppen – med en egen sorts konsensus. IM-metoden blir också något 
att förhålla sig till när man t.ex. behöver bolla idéer eller få hjälp.  
 

[…] när jag lämnade min gamla avdelning och kom hit till den här avdelningen där alla är 
imappare […] så blir det ju lite lättare att jobba. Man blir mer förstådd […]  

 
Metoden är också något att förhålla sig till vid bedömning av andras texter och 
fungerar som en föreskriven standard och hänvisa till.  
 

[…] som editor, […] när man får in en text från en skribent innan den ska publiceras, så vet 
man hur man ska läsa den tycker jag. […] Om det är felskrivet kan man ju se på ett annat 
sätt. När den är skriven på det traditionella sättet då är det lite svårt att veta vad den här 
skribenten egentligen syftade på och sådär. […]  Men då var det svårt att komma och säga 
”men du, skriv om texten”. Men med imap-metoden så liksom följde man vissa regler och 
såg man ett fel i texten så kunde man gå och tala om det att ”hördu du, här är det inte rätt, 
utan enligt metoden så ska det vara så här”. Och så ofta, om man jobbar med en imap-
skribent, så förstod de varför jag reagerade. Men om det var någon som hade skrivit som 
inte var imappare då blev de kanske lite stötta. 

 
För de som är ansvariga över viss information kan det alltså bli lättare att förklara 
för andra skribenter varför något ska vara eller se ut på ett visst sätt om de har en 
metod och en standard att hänvisa till. Deras ord väger tyngre då de faktiskt har 
företagets föreskrivna standard i ryggen och inte bara (som det kanske kan 
uppfattas) sin egna subjektiva uppfattning. 
    På en arbetsplats är framställandet av text mer eller mindre alltid en gemensam 
process (jfr Blåsjö 2006:46, Gunnarsson 1992). Ett par av intervjupersonerna 
menar dock att sedan de började tillämpa IM-metoden som standard på arbets-
platsen har de på sätt och vis ändå blivit mer självständiga i sitt skrivande. 
 

För förut fanns den här sjukan att jag måste visa min chef det här, jag måste få okej på det 
här. […] [Men] det är jag som är experten på det här. Det är jag som kan metoden och jag 
som kan systemet. Och sen är det jättebra om någon annan verifierar att jag inte har glömt 
något, att jag inte glömt att tala om vilket system man ska gå in i första början. För det är ju 
en så klassisk vurpa. Men det behöver ju inte cheferna hjälpa dig med. 

  
Dokumentationsmetoden kan på så sätt ge skribenter ett bättre självförtroende 
gällande deras skrivfärdigheter och de texter den producerar. 
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5.2.4 Ett sätt att kunna ta vara på kunskap 
 
En av intervjupersonerna menar att det tidigare har varit problematiskt att ibland 
kunna ta tillvara den kunskap som funnits på arbetsplatsen hos dess olika 
medarbetare. Ofta är det ju just den som praktiserar en viss arbetsuppgift som kan 
den bäst. Samtidigt kanske dessa personer inte alltid har varit lämpade att bidra 
med text till en manual. Men genom att hitta personer som är intresserade och 
sedan låta dem utbilda sig i IM har man lättare börjat kunna ta vara på experters 
kunskap. 
 

Man kanske plockade en person från stationen, hon kan just det här som vi måste skriva 
om. Och då med hjälp av att skicka den personen på imap så kunde hon på något sätt få ned 
det hon hade i huvudet på papper. 

 
 

5.2.5 Problematik i tillämpningen av IM-metoden  
 
Att falla tillbaka i gamla vanor eller att göra sin egen metod 
 
Av flera av svaren att döma kan det vara lätt att falla tillbaka i gamla vanor. 
Särskilt svårt kan det vara i början.  
 

I början var det svårt att tänka på rätt sätt – jag vill gärna fortsätta som tidigare. Men nu 
tycker jag att det fungerar fint. 
 
Det är ju rätt mycket att komma ihåg. Det är lätt att falla in i sitt eget språk och sätt att 
skriva.  

 
Synnerligen lätt kan det kanske också vara att falla tillbaka i det som en IP kallar 
”gymnasiesyndromet”. Hon menar då att skribenter gärna stoppar in mer 
information än nödvändigt, särskilt då skribenten skriver om något som han eller 
hon själv finner intressant eller är duktig på.  
 

Om man inte använder metoden är det lätt att falla tillbaka till det här med allmän 
information, och så stoppar man in allt möjligt där som ingen orkar läsa. 

 
Här kan man också dra en parallell till den konflikt, som Flower & Hayes tar upp, 
som uppkommer mellan den framväxande texten, den kunskap som finns lagrad i 
skribentens långtidsminne och skribentens analys av det retoriska problemet. 
Samma IP som ovan menar dock att om skribenterna är rättrogna och använder sig 
av metoden så kan man klara sig undan detta syndrom. Men detta är inte heller 
alltid helt lätt: 
 

Det är svårt att komma ihåg vad som är ens uppdrag när det har gått ett tag. Så då lägger 
man sig till med sin egen lilla metod – man förbättrar metoden lite. Man glömmer bort 
varför metoden ser ut som den gör. 
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Verktyg och moment som kan upplevas som problematiska 
 
Av svaren att döma är det ofta som moment eller verktyg glöms bort eller inte 
används av skribenterna. Ibland lite mer medvetet – någon menar t.ex. att det är 
för många verktyg för att det ska gå att hålla reda på dem – ibland mer omedvetet, 
vilket t.ex. visar sig genom att intervjupersonerna inte ens minns att de lärt sig 
vissa verktyg. En IP säger såhär: 
 

Eftersom jag enkom använder IM för instruktioner så blir det lätt att man glömmer bort de 
andra informationstyperna, behöver praktisera exempel för att komma ihåg. 

 
En hörnsten i metoden är ju också just dessa informationstyper. Men som jag 
tidigare redovisat upplevs ofta dessa som svåra att förstå eller använda. Så här 
förklarar en IP sin åsikt: 
 

Dessa [informationstyperna] känns som abstrakta begrepp, som inte alltid är relevanta och 
som dessutom kan vara svåra att definiera och särskilja från varandra. 

  
Överlag (hos de IP som uppfattar dessa som problematiska) verkar det som att det 
är just nyansskillnaderna mellan de olika informationstyperna som är det svåra.    
De verktyg eller moment som, förutom informationstyperna, pekas ut som mest 
problematiska är de som tillhör analysfasen. Så här säger en IP om denna fas: 
 

De delar som var svårast var de som tillhörde analysfasen. Det var rätt många som gick 
omkring och hade gått tredagarskursen och ”hur kommer jag igång, hur börjar jag?”. Det 
saknades. Men faktiskt så går man ju igenom det, man gör ju en övning där, man gör ju 
faktiskt den där analysen på kursen. Men det försvinner någonstans. 

 
När det gäller analysmomenten verkar dock även glömskefaktorn vara en ganska 
stor orsak. Några IP påpekar också att de skulle behöva en liten uppfräschning när 
de gäller denna del av metoden. Att analysdelen så lätt glöms bort av vissa verkar 
bero på att de faktiskt inte använder den på det sätt i sitt skrivarbete som metoden 
föreskriver. 
    Ibland verkar det också som att vissa IP upplever metodens verktyg, moment 
och föreskrifter som alldeles för snäva. En del IP menar också att vissa av 
metodens ”regler” och tillämpningen av dessa (t.ex. för mycket tabeller eller 
inledande och förklarande bildtexter) kan skapa irritation hos mottagaren.  
 

Det finns saker i IM som är för idealiserade som inte funkar i en reell situation, anser jag. 
 
Dessa IP upplever därför att de ibland är tvungna att tänja på reglerna och anpassa 
metoden och dess verktyg lite efter egna (eller arbetsplatsens) syften och behov. 
Ibland verkar denna tänjning verkligen vara motiverad av den kommunikativa 
situationen, ibland mer en anpassning efter egna subjektiva värderingar. Så här 
menar en IP: 
 

I vissa fall är det nödvändigt att skriva en mer utförlig instruktion, då det i vissa fall 
förenklar mer än det försvårar. 
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Inte alla kan ta till sig 
 
Två av intervjupersonerna berättar att det förekom en del problem med tillägnan-
det av metoden när den infördes som dokumentationsstandard på företaget. Det 
handlade inte bara om att det var svårt, utan även om att det fanns ett motstånd 
mot det nya. 

 
IP 1: Men sen sådana här gamla rävar då som vi har haft i företaget, bland teknikerna, de 
lärde ju sig inte det här. Nu har ju många gått i pension, men de kunde inte ta till sig det 
här. Däremot kunde de läsa en färdig imappad manual. Men att lära sig att producera det, 
det gick inte.  
 
IP 2: Det handlar om en inställning kanske, så här har jag alltid gjort, så här ska jag alltid 
göra. Man liksom följer gamla rutiner. 
 
IP 1: Ja, och kanske lite ovilja till något nytt. För det var ju, då var det ju, nu känns det inte 
särskilt nytänkande, men då var det ju nytänk, ett annat sätt att tänka. Och jag tror att det 
var som var det som var det svåra, att liksom kunna växla om så där.  

 
De berättar också att det för en del medarbetare var så problematiskt att tillägna 
sig metoden att de, när de kom tillbaka från kursen och skulle börja skriva, inte 
kunde producera något alls. Det blev stopp. I ett av manualprojekten slutade det i 
stället med att en konsult fick tas in och ta över skrivandet.  
    Intervjupersonerna tror dock att mycket av detta handlar om att man tidigare på 
arbetsplatsen hade inställningen att alla skulle och kunde skriva, och därför också 
skulle gå kursen. De menar dock att alla kanske inte är lämpade för att skriva. I 
stället anser de att man bör satsa på dem som redan är intresserade och tycker att 
det är kul, eller på dem som redan är duktiga skribenter. 
    De betonar också behovet av stöd i början när man precis gått kursen och att 
direkt komma igång med att arbeta efter metoden: 
 

[…] när man har gått utbildning så ska man helst ha en manual i handen, så att man får ett 
jobb på en gång. För det tar ju tid att lära sig. Man kanske måste skriva en manual för att 
komma in i metoden. 

 
 
Passar inte i alla kommunikativa situationer 
 
Några av intervjupersonerna understryker att deras uppfattning är att IM-metoden 
inte är tillämpbar i alla kommunikativa situationer. Någon menar också att i vissa 
situationer är det mer effektivt att använda ett krångligare språk eller att linda in 
sitt budskap, därför att det fungerar hos mottagaren. En typ av mottagaranpassning 
med andra ord.  
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6 Slutsatser och diskussion  
 
 

6.1 Övergripande slutsatser 
 
Vad sker alltså i mötet mellan metod och skribent? Några av de övergripande 
slutsatser jag anser att man kan dra utifrån resultatet är att IM-metoden kan 
 

• genom att fokusera på alla delar i skrivprocessen, ge skribenter större 
kontroll över sin upplevda skrivprocess  

 
• genom att bland annat skapa rutin i skrivarbetet, medverka till att skribenter 

upplever en större självständighet i sitt skrivande, trots det standardiserade 
arbetssätt som den innebär  

 
• sätta upp ramar för det kollektiva skrivandet och på ett positivt sätt 

förstärka känslan av en kommunikativ gemenskap skribenter emellan. 
  
Resultatet visar emellertid att skribenter också kan uppleva hela eller delar av 
metoden som problematisk. Detta kan leda till att en del skribenter bara uppehåller 
sig vid de delar som de förstår eller anser är användbara. Detta leder i sin tur till 
att ett konsekvent förhållningssätt till metoden, och ett enhetligt textresultat, i 
vissa fall kan gå förlorat. 
 
 
 

6.2 Diskussion av slutsatser och övriga reflektioner 
 

6.2.1 Reflektioner kring hur IM-metoden kan underlätta 
skrivarbetet 
 
Utifrån undersökningens resultat anser jag alltså att det går att slå fast att IM-
metoden kan påverka den individuella skrivprocessen genom att ge skribenter 
större kontroll över densamma. Exempelvis kan metoden bidra till att det blir 
lättare för skribenten att både planera sitt skrivarbete och att utforma sina texter. 
Detta eftersom metoden också, genom att erbjuda olika verktyg och tillväga-
gångssätt, underlättar arbetet med att analysera information. På så sätt kan 
metoden också bidra till att skribenten utvecklar och får tillgång till mer effektiva 
skrivstrategier, anpassade efter syfte, målgrupp och innehåll.  
    Jag tror dessutom att metoden kan hjälpa skribenter att rama in den specifika 
genre som de skriver inom. På sikt kan detta göra att genren blir mer tydlig, 
genom att de t.ex. lär sig att skilja ut den från andra genrer, och att de kan känna 
sig mer hemmastadda med sina uppgifter. Syfte och mål blir således också mer 
tydliga, vilket både underlättar skrivandet och leder till mer användarvänliga 
texter. Metoden kan på så sätt renodla genren och bidra till en utökad behärskning 
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av och medvetenhet om den specifika genre skribenterna främst skriver inom. Just 
detta tror jag bidrar till att skribenterna även känner en större självständighet och 
blir mer självgående när de väl anammat och lärt sig behärska metodens verktyg. 
    Genom att utbilda medarbetare som tidigare inte haft någon uttalad roll som 
skribent kan man också ta vara på den kunskap som dessa personer bär på. Och 
genom att utbilda dem som redan är aktiva som skribenter på arbetsplatsen kan 
man kanske också arbeta sig bort, alternativt fortsätta hålla avståndet, från de 
hierarkiska drag kopplade till skrivande som t.ex. är tydliga i Gunnarssons (1992) 
studie. Som min undersökning visat skapas det i vissa fall även en sorts vi-känsla 
mellan de skribenter som utbildats och tillämpar metoden, vilket förhoppningsvis 
bidrar till att minska hierarkin åtminstone inom den specifika gruppen. Detta trots 
att gruppen kanske inte är homogen i övrigt.          
    Men för att i högre grad kunna kontrollera sin skrivprocess med hjälp av IM-
metoden krävs det nog att skribenten i fråga har tillägnat sig metoden ordentligt. 
Och för att göra detta krävs det förmodligen att skribenten är motiverad till att 
utvecklas eller att förändra sina skrivvanor. Är man mindre motiverad eller upp-
lever att man inte behöver förändra sitt skrivande eller utveckla nya skrivstrategier 
kan nog metoden kännas alldeles för komplex för att tillämpa i den verkliga situa-
tionen. I stället för att välja den strategi, knowledge-transforming (i det här fallet 
metoden), som i vissa fall kan innebära en mer omfattande mental kraftansträng-
ning, väljer skribenten eventuellt då en strategi som snarare liknar knowledge-
telling och som hänger ihop med hur skribenten är van att gå tillväga i sitt 
skrivarbete (jfr Bereiter & Scardamalia 1987).  
    Självklart är detta dock bara spekulationer. För att kunna understödja ett 
liknande resonemang skulle det krävas ett mycket mer omfattande material som 
t.ex. innehöll mer information om skribenternas skrivbakgrund, deras uppgifter, 
hur de går tillväga när de skriver, allmänna förutsättningar på arbetsplatsen och 
dessutom mer ingående intervjuer och eventuella fallstudier osv.  
    Men som undersökningen har visat så upplever vissa skribenter en mer tydlig 
och andra en mindre tydlig förändring sedan de gått kursen och börjat tillämpa 
metoden. En avgörande faktor för hur skribenten uppfattar metoden och dess 
påverkan på deras egen skrivprocess verkar vara hur pass mottaglig skribenten är 
att ta in den nya kunskapen (metoden och dess innehåll), men även om skribenten 
överhuvudtaget betraktar kunskapen som ny. Om man som skribent inte betraktar 
metoden som ny kunskap, och anser att den bara bekräftar sådant man redan visste 
och tillämpar, kanske det även är svårare att ta den till sig och tillämpa den på den 
styrda nivå som det möjligen är tänkt. 
    Ur ett språkkonsultperspektiv skulle jag påstå att metoden och den kunskap 
som förmedlas på kursen bekräftar många ”gamla” sanningar. Men samtidigt för 
den med sig en del verktyg och komponenter som är ”nya” – särskilt anpassade 
till att tillämpas på affärs- och teknikinformation. Metoden är ju också ett sätt att 
gå tillväga när man ska skapa en text eller starta upp ett dokumentationsprojekt. 
Och det är i dessa sammanhang som det blir extra angeläget att beakta att 
eftersom IM är en metod kan den också leda fram till ett mer rutinbetonat arbets-
sätt och konsekventare produkter – oberoende av om skribenten är en eller flera. 
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6.2.2 Reflektioner kring problematik kopplad till IM-metoden 
 
Undersökningen har också kunnat visa att just därför att metoden är så komplex, 
och påbjuder en så styrd arbetsprocess, kan den i vissa fall även föra med sig 
komplikationer. En sådan komplikation är, som jag tidigare påpekat, att den kan 
vara svår att ta till sig. Det verkar också som att vissa skribenter upplever det som 
alldeles för arbetsamt att försöka tillämpa metodens alla moment. Detta verkar i 
sin tur leda till att skribenten i stället hoppar över delar och går sin egen väg, och 
eventuellt också (medvetet eller omedvetet) skapar sin egen metod.  
    Men frågan är ju om konsekvensen av detta alltid måste vara negativ? För-
modligen inte, i vissa fall gör skribenten troligtvis en nödvändig anpassning efter 
den kommunikativa situationen, både till den där texten skrivs och till den där den 
ska användas. En målgrupps- eller syftesanalys som leder till en modifiering av 
tillämpandet av metoden, borde kunna vara lika motiverad som den är då den 
påverkar hur en skribent lägger upp sin text. I många fall beror anpassningen 
antagligen också mycket på den kontext vari texten blir till. Faktorer som här kan 
spela in är t.ex. arbets- eller skrivuppgiftens karaktär eller i vilken utsträckning 
man på en kollektiv nivå redan har tillämpat metoden i det specifika projektet.  
    I vissa situationer kan det också vara svårt för den enskilde skribenten att kunna 
få någon överblick över hela textproduktionen eller hela skrivprocessen. Ibland 
kanske den uppgift som sätts i händerna på skribenten dessutom är så specifikt 
angiven och så begränsad att det endast är vissa delar av metoden som känns 
motiverande att använda. 
    Faran med en subjektiv anpassning av metoden (vilket eventuellt också är en 
anpassning efter den egna skrivprocessen) är dock att metoden någonstans upphör 
att vara en metod, och i stället börjar anta formen av flera, om än snarlika, metod-
er. Även detta beror ju på hur storskaliga de subjektiva anpassningarna är. Smärre 
anpassningar är antagligen vad man kan räkna med eftersom skrivandets natur 
ändå på många plan är någorlunda individuellt. Men i en något större skala kan 
det ju ändå få konsekvenser på det skrivna – särskilt märkbart lär detta bli om det 
är flera skribenter som samarbetar i ett projekt eller på en arbetsplats. En av 
fördelarna med metoden är ju just också, vilket också visat sig i undersökningen, 
att den sätter ramar för det kollektiva skrivandet och på så sätt kan underlätta 
samarbetet skribenter emellan och göra de färdiga textprodukterna mer enhetliga. 
    I de fall där skribenten är ensam om att producera de texter på arbetsplatsen där 
tillämpningen av metoden är aktuell, lär konsekvenserna av detta dock inte utgöra 
någon större påverkan på sådant som exempelvis enhetlighet. 
    En annan negativ konsekvens av att ständigt förbise vissa delar av eller verktyg 
i metoden, som undersökningen visat att flera skribenter gör, är att dessa då lättare 
kan glömmas bort av skribenten. Detta medför att det kan bli svårare för skribent-
en att plocka fram dem och använda dem när de verkligen skulle göra nytta.  
    Vilka konsekvenser detta i slutändan får på de slutgiltiga produkterna är svårt 
att säga och skulle förmodligen kräva en egen undersökning. Det man kan anta är 
dock att textkvalitén inte kan garanteras på samma sätt som om skribenterna vore 
mer rättrogna när de tillämpade metoden. Metoden är ju på så sätt en kvalitetskon-
troll i sig – med hjälp av metoden och dess olika verktyg kan skribenten checka av 
sin text, för att se om den täcker in det den ska och är tillräckligt anpassad till den 
kommunikativa situation den är tänkt att fungera i. 
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6.2.3 Några rekommendationer inför framtiden 
 
Frågan är följaktligen hur man bör gå tillväga för att komma till rätta med denna 
problematik? Ett sätt att få bukt med svårigheter gällande förståelsen av olika 
verktyg, eller när olika moment är viktiga att tillämpa, kan vara att erbjuda 
kontinuerligt stöd till dem som genomgått grundkursen i metoden. Bland flera av 
intervjupersonerna finns det också ett uttalat behov av just stöd, särskilt i början 
då metoden precis har anammats. Det verkar även finnas ett behov av uppföljning 
en viss tid efter genomgången kurs. Även detta förs fram av ett flertal IP.  
    Var detta stöd bör komma ifrån är inte lika självklart. På grundkursen förmedlar 
dock instruktörerna att det är okej att (under en viss tid) höra av sig om det dyker 
upp funderingar och frågor. Dock tror jag att många skribenter behöver ett mer 
(över tid) stabilt stöd, såsom från andra mer erfarna IM-skribenter på arbets-
platsen. Att befinna sig i en miljö bland andra IM-skribenter tror jag överhuvud-
taget kan främja ett konsekvent förhållningssätt till metoden. Att skapa nätverk av 
olika slag med andra IM-skribenter kan alltså vara nyttigt.  
    På en av de arbetsplatser jag har besökt och intervjuat medarbetare vid har man 
redan startat en intern uppföljningskurs som fått mycket positiv respons. De IM-
ansvariga på arbetsplatsen (vilka startade kursen och som också är ansvariga för 
arbetsplatsens instruktioner) hade märkt på både sig själva och andra att det fanns 
ett stort behov av uppfräschning.  
    Även på Semantix går det att gå en uppföljningskurs. Då behovet verkar vara 
tämligen stort ute på arbetsplatserna och bland IM-skribenterna, och eftersom 
kännedomen om denna kurs inte verkar var särskilt stor, tror jag även att en mer 
medveten marknadsföring (från Semantix sida) av uppföljningskursen skulle 
kunna vara givande.  
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 
 
 

Intervjuformulär om Information Mapping 
 

Detta intervjuformulär handlar om metoden Information Mapping och dess användbarhet 

för skribenter på arbetsplatsen. Dina svar kommer att till ligga till grund för den 

undersökning jag, Linn Cederström, genomför om detta ämne. Resultatet kommer att 

sammanställas i ett examensarbete på Språkkonsultlinjen, Institutionen för nordiska 

språk, Stockholms universitet. De uppgifter och svar du lämnar i detta intervjuformulär 

kommer att behandlas anonymt. 

   

Del 1 

 
Sätt kryss framför det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
Är du  ….. man             

eller  ….. kvinna   

 

Arbetsplats (och eventuell avdelning eller enhet): 
 

Befattning: 
 

Ge en kortfattad beskrivning av dina arbetsuppgifter: 
 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 

Del 2 

 

1. Hur länge har Information Mapping (IM) varit en del av ditt arbete? 
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2. Hur blev du först bekant med IM-metoden? Sätt kryss framför det alternativ som 
stämmer bäst in på dig (markera kurs med certifierad instruktör med en tvåa (2) om 
du gått denna först efter du blivit bekant med metoden på ett annat sätt).  
….. kurs med certifierad instruktör 

….. intern kurs på arbetsplatsen 

….. blev visad av en arbetskamrat på arbetsplatsen 

….. annat sätt, nämligen: 

 

 

3. På vilket sätt är IM en viktig arbetsmetod på din arbetsplats? 
 

 

4. Hur ofta och när använder du dig av IM? 

 

 

5. På vilka sätt tycker du att IM-metoden underlättar för dig i ditt arbete och i ditt 
skrivande? 
 
 
6. På vilka sätt har din arbetsprocess och ditt skrivande förändrats sedan du 
började använda dig av IM? 
 

 

7. Vilken fas i din skrivprocess har du märkt störst skillnad på sedan du började 
använda dig av IM? På vilket sätt yttrar sig detta?   
 

 

8. Är det något i ditt skrivande som inte har förändrats sen du började använda dig 
av IM? Sätt kryss framför det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
….. ja 

….. nej 

 

Om ja, vad har inte förändrats och varför? 
 

 

9. Har du vid något tillfälle tyckt att metodens arbetssätt på något sätt krockar med 
ditt eget sätt att skriva? 
…..ja 

…..nej 
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Om ja, hur hanterade du detta? 

 
 
10. Vilka av IM-metodens analys- och tillämpningsverktyg tycker du är mest 
användbara? Sätt kryss framför de alternativ som stämmer bäst in på din åsikt.   
 
….. syftes- och resultatformuleringen  ….. målgruppsanalysen  

….. leveransmedieanalysen  ….. ämneslistan 

….. tekniska analysen   ….. maps 

….. informationstyperna (instruktion, process, ….. block 

       struktur, begrepp, princip och fakta) ….. integrerad grafik 

….. informationsprinciperna (indelning, etiketter,  ….. tillgänglig detaljinformation 

       relevans och enhetlighet)  ….. annat 

 

Beskriv varför dessa är mest användbara. 
 

 
11. Vad i IM-metoden är svårast att förstå eller att tillämpa i den verkliga 
skrivsituationen? 
 

 

12. Vilka av IM-metodens verktyg tycker du är (eller var) svårast att förstå och 
använda? Sätt kryss framför de alternativ som stämmer bäst in på din åsikt.  
 

….. syftes- och resultatformuleringen  ….. målgruppsanalysen  

….. leveransmedieanalysen  ….. ämneslistan 

….. tekniska analysen   ….. maps 

….. informationstyperna (instruktion, process, ….. block 

       struktur, begrepp, princip och fakta) ….. integrerad grafik 

….. informationsprinciperna (indelning, etiketter,  ….. tillgänglig detaljinformation 

       relevans och enhetlighet)  ….. annat  

 

Beskriv varför dessa är svåra att förstå eller att använda. 
 

 

Tack för din medverkan! 
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