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Sammanfattning
Syftet med min undersökning är att analysera
textproduktionsprocessen, användningen av olika
källor och skribentvillkoren på Björn Lundén
Information AB. Undersökningen baserar sig på
tio intervjuer, och jag har utgått från tidigare
forskning om sändarroller och produktions-
villkor, intertextualitet och textproduktions-
process. För analysen av skribentvillkoren har jag
utvecklat en skribentmodell. Skribentmodellen
definierar en skribent utifrån två villkor: hur
mycket de återanvänder text och vad som styr de
språkliga idealen. Resultaten visar bland annat att
skribenterna på BL är textuellt och formmässigt
styrda, samt att återanvändning av text är centralt
i bokproduktionen.
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Förord

Det här är mitt examensarbete från Språkkonsultlinjen. Jag började
språkkonsultlinjen i augusti 2000. En del av allt som jag har lärt mig under
dessa två och ett halvt år manifesteras i detta arbete. En av mina viktigaste
kunskaper som språkkonsult är att ingen kan skriva en text helt själv, och
jag har alltså flera personer som jag vill tacka för hjälpen: Till att börja med
min handledare Mona Blåsjö. Alla som har en sådan engagerad handledare
måste skatta sig lyckliga. Hon har puffat mig framåt i rätt riktning med
precis så fast hand som jag behöver. Tack! Tack också Björn Lundén och
Pål Carlsson på Björn Lundén Information som har tagit hand om mig och
hjälpt mig tillrätta. De har också kommenterat en del av texten. Tack alla
informanter på Björn Lundén Information som mycket generöst har delat
med sig av sina tankar i intervjuerna. Utan er inget material och inga
resultat. Tack Lotta Magnuson, som förutom god vän har varit ett viktigt
bollplank för  mina idéer. Lotta har också kommenterat texten och kommit
med glada tillrop under arbetets gång. Tack Jonas Holmstén som har hjälpt
mig med dataversionen av textproduktionskartan och de andra figurerna.
Tack mamma Bitte som har korrekturläst hela texten. Tack opponenterna
Sofia Hildsdotter och Susanna Hellman och min kursföreståndare Per
Ledin  som har gett mig värdefull kritik och därigenom hjälpt mig att göra
en bättre slutversion. Till sist, tack Peter och Helga, för att ni har gett mig
ro att arbeta på dagarna och hjälpt mig att koppla av från skrivandet på
kvällar och helger genom att ta all min uppmärksamhet. Utan er hade jag
grävt ned mig.

Stockholm i januari 2003
Emilia Emtell Olofsgård



Bakom boken
Emilia Emtell Olofsgård

2

Del 1 Inledning

Som språkkonsult kommer jag att arbeta med olika typer av sakprosa, alltså
text som har som sitt huvudsyfte att informera. Jag har i det här arbetet
intresserat mig för en särskild sorts sakprosa, nämligen fackböcker. Att
skriva en fackbok är inte samma sak som att skriva en kortare text, till
exempel en broschyr. Det är inte heller samma sak som att skriva en skön-
litterär bok. Men hur skriver man en fackbok? Vem kan skriva en fackbok?
För att få en inblick i dessa frågor har jag gjort en kvalitativ fallstudie på ett
företag som skriver och ger ut fackböcker, Björn Lundén Information AB.
Jag kommer att beskriva textproduktionsprocessen och analysera den
information som ligger till grund för böckerna. Jag kommer också att
diskutera olika skribentvillkor, både ur ett allmänt teoretiskt perspektiv, och
mer konkret vilka villkor som gäller för skribenterna på BL.

Björn Lundén Information AB

Björn Lundén Information AB1 marknadsför sig som kunskapsföretaget för
företagskunskap. De riktar sig främst till företagare och ger ut böcker och
annan information om skatter, ekonomi och juridik. Deras affärsidé är att
allt som kommer från BL ska vara lätt att läsa och praktiskt tillämpbart.

Björn Lundén startade BL 1987, då han gav ut den första boken, Ekonomi
för slöjdare. Verksamheten har därefter vuxit och utökats. BL har idag drygt
30 anställda och produkterna är förutom böcker även dataprogram, nyhets-
brev, frågeservice och kurser.

De anställda på BL har olika bakgrund. Några har haft liknande uppgifter
någon annanstans och några har akademisk utbildning. Andra, däribland
Björn Lundén själv, är helt självlärda. Vissa har bytt arbetsuppgifter och
håller idag på med någonting som de har lärt sig genom sitt arbete på BL.

BL har en platt organisation, men i princip går företaget att dela upp i
avdelningarna Info, Bok, Programadministration, Marknadsföring,
Distribution och Intern administration.2 Vissa arbetsuppgifter är centrala för
respektive avdelning, som att reklamen görs av Marknadsföring, medan
andra uppgifter delas mellan olika avdelningar, som att frågeservice delas
mellan Info och Bok. Programadministration, Info och Bok är produkt-
inriktade, och därmed kärnan i verksamheten. Programadministration
producerar och erbjuder användarstöd till BL:s två dataprogram BL
Administration och WinSkatt. På Info samlar man in information och skriver
nyhetsartiklar till nyhetsbrevet, BL Info.

                                                
1 Jag kommer i fortsättningen att använda förkortningen BL för Björn Lundén Information
AB.

2 Beteckningarna på avdelningarna har jag valt för att bäst spegla vad de gör. De
överensstämmer därför inte alltid med de interna namnen, vars innebörd kan vara svår att
genomskåda för utomstående.  
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Bokavdelningen
Till Bokavdelningen hör åtta personer, inklusive ägarna Björn Lundén och
Ulf Svensson. Den centrala uppgiften på Bok är att skriva och uppdatera
böcker. En annan viktig uppgift är att ansvara för frågeservice, två till tre
dagar i veckan. Frågeservice är en tjänst som privatpersoner och företag kan
prenumerera på. Som prenumerant får man ringa, faxa eller e-posta och
ställa frågor inom ämnesområdena skatter, ekonomi, redovisning, personal
och juridik. Alla frågor till frågeservice samlas i en databas. Hur noga
frågorna dokumenteras beror dock på vem som svarar. Vissa antecknar bara
själva frågan, medan andra skriver ned både fråga och svar.

Bokproduktionen
BL har i skrivande stund gett ut 71 olika boktitlar. Böckerna uppdateras
olika ofta beroende på hur aktuellt innehållet måste vara och hur bra de
säljer. Inklusive uppdateringar har man gett ut över 200 böcker. Kärnan i
bokproduktionen är böcker som behandlar hårda ämnen som skatter,
ekonomi och juridik. Vissa av dessa böcker behandlar stora områden, som
Starta och driva företag och Anställda medan andra är mer specialiserade
inom ett visst ämnesområde, som Moms och Nya inkomstskattelagen. BL
har även gett ut ett antal böcker som är mer riktade mot privatpersoner, som
Samboboken och Testamentshandboken samt böcker som behandlar mer
mjuka, hobbyinriktade ämnen, som Travboken och Personlig effektivitet.

Det går snabbt att skriva böcker på BL. Det är inte ovanligt att ett helt bok-
projekt går på två till tre månader. Den deadline som sätts i början av varje
projekt ligger i princip alltid fast, hur stressigt det än blir på slutet.

Teoretiska utgångspunkter

Jag utgår från tre olika riktningar inom språkforskningen. Det första är
forskning om skrivprocessen och textproduktionsprocessen. Denna forsk-
ning fokuserar på hur en text blir till. Det andra är forskning om inter-
textualitet, ett begrepp som används inom bland annat diskursanalys.
Forskning om intertextualitet handlar bland annat om samspelet mellan
texter. Det tredje är forskning om sändaren, som behandlar de roller som
personerna bakom en text kan ha.

Skrivprocess och textproduktionsprocess
Psykolingvistisk skrivforskning är inriktad på den individuella skriv-
processen. Flower & Hayes (1981) slår i sin modell av skrivprocessen fast
att skribenten pendlar mellan olika moment som planering, formulering och
granskning. Även om senare skrivforskning till stor del har fått nya fokus,
råder det i princip konsensus om att Flower & Hayes modell innehåller
grundläggande information om skrivprocessen. Den innehåller dock ingen
detaljerad information om hur källorna påverkar processen. All information
som skribenten behöver för att kunna skriva en text finns enligt modellen i
skribentens långtidsminne: ”The writer´s long-term memory, which can
exist in the mind as well as in outside resources such as books, is a store-
house of knowledge about the topic and audience, as well as knowledge of
writing plans and problem representations” (Flower & Hayes 1981:371).
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Den individuella skrivprocessen är en del av textproduktionsprocessen:
”Arbetet med en enskild text börjar redan vid tankeprocessen i planerings-
stadiet och slutar i publicering eller undertecknande. Vad som däremellan
händer varierar beroende på hur många som är inblandade i skrivprocessen,
vilken typ av text det gäller, vad traditionen säger, hur mycket man tycker
om och är van att arbeta etc. ” (Jämtelid 2002:22). Jag utgår ifrån denna
vidare syn på textproduktion, där den individuella skrivprocessen är en del.

En viktig källa till textproduktionen i en organisation är den muntliga
kommunikationen. Rachel Spilka (1993) har analyserat den muntliga och
skriftlig kommunikationen på en arbetsplats. Hon konstaterar att muntlig
kommunikation är lika viktig som skriftlig i arbetet med att skriva en text.
Hon konstaterar också att skrivprocessen effektiviseras genom muntlig
kommunikation.

Intertextualitet
En annan viktig forskningsinriktning som ligger bakom min förståelse av
texter och vad som ligger bakom texterna är intertextualitet. Begreppet
intertextualitet myntades av Julia Kristeva på 60-talet, inspirerad av den
ryske litteraturforskaren Michail Bakhtin (bl.a. 1981, 1984). En text kan
vara intertextuell på olika sätt. Dels kan den bära konkreta spår av andra
texter i form av citat eller direkt kopierade formuleringar. Norman
Fairclough (1992) kallar detta för manifest intertextualitet. Dels kan den
bära mer abstrakta spår av andra genrer. Detta kallar Fairclough för inter-
diskursivitet (Fairclough 1992:104).

Att en text innehåller spår av och påverkas av tidigare texter innebär också
att en text kan komma att påverka kommande texter. De texter som skrivs i
en organisation kan alltså komma att påverka såväl organisationens
kommande texter som dess ansikte utåt. Gunnarsson (1999) talar om detta
som en dubbelriktad relation: ”[…] texten speglar företaget – dess sociala
struktur, värderingar, kunskap och kultur -, […] texten är [också] med om
att forma företaget med avseende på de olika sociala dimensionerna. Texten
och den muntliga diskursen är med om att konstruera företaget”
(Gunnarsson 1999:71)

Sändare
Vi vet att skrivande är en process och att denna process till stor del påverkas
av den omgivande kontexten. Ytterligare en intressant faktor är vilka roller
personerna bakom texten kan ha. Etnografen och sociolingvisten Erving
Goffman delar upp språkproduktionen i tre funktioner:

- The principal, den person vars position och åsikter uttrycks
- The author, den person som ger uttrycket en språkdräkt
- The animator, den person som ger uttrycket ljud, alltså den som

uttalar det. I textproduktion kan det vara den person som ger texten
dess grafiska format.
(Goffman enligt Bell 1991)
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De tre funktionerna kan sammanfalla i en enda person, eller de kan delas
upp på tre personer, vilket ofta är fallet vid exempelvis muntlig nyhets-
förmedling. Bell (1991) har delat upp Goffmans author i två delar: ”not all
’authors’ play the same part. […] I therefore reserve ‘author’ for originators
of a drafs, and call those who modify it ‘editors’.” (Bell 1991:37). Author är
alltså enligt Bell den som ger ett uttryck en språkdräkt, och editor är den
som modifierar denna språkdräkt.

Goffman Bell
Principal Principal

Author
Author

Editor

Animator Animator

Figur 1 Roller vid språkproduktion

Jag kommer att kombinera resultat från forskning om skrivprocess och text-
produktionsprocess med forskning om intertextualitet för att ytterligare
kunna utveckla diskussionen om skribentens roll i textproduktionen. Kärnan
i min studie är hur andra texter används i arbetet och vilka villkor som gäller
för skribenterna.

Tidigare forskning om sändare och skribent

Bell (1991) har i sin bok ”The language of news media” studerat språk-
produktionen i nyhetsmedia. Han använder begreppet author (se ovan) för
att beteckna journalister, men han diskuterar också problematiken i detta:
”Journalists are authors, but they are not as original as may appear” (Bell
1991:40). Att beteckna en journalist som author är en stark idealisering,
eftersom nyheter till största delen består av referat av muntliga och skriftliga
källor: ”Journalists draw on written as well as spoken sources. Very few
stories consist entirely of wording newly generated by the journalist from
his own observation or verbal interview. […] The journalist is therefore as
much a compiler as a creator of language, and a lot of the news consists of
previously composed text reworked into new texts.” (Bell 1991:41). Att
återanvända text är enligt Bell en förutsättning för att kunna möta behovet
av snabb nyhetsförmedling. Som jag ser det gäller detta inte bara nyhetsför-
medling, utan all textproduktion som har till uppgift att producera mycket
text på kort tid.   

Karin Mårdsjö (1992) analyserar i boken ”Människa, text, teknik” hand-
böcker för teknikinformation. Hon diskuterar bland annat produktions-
villkoren och den organisatoriska kontext i vilken handböckerna produceras.
En central frågeställning i hennes material är hur mycket författaren själv får
bestämma hur texten ska utformas. Förutom författaren kan tekniker,
företagsledning, provkök (eftersom detta handlar om handböcker för mikro-
vågsugnar) och tillverkare ha mycket att säga till om. Mårdsjö tar också upp
hur det går till att ta fram en handbok som baserar sig på en äldre version,
och hur det fungerar att ha en standardiserad modell för hur man presenterar
information.
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Den kollektiva processen är i fokus i Mårdsjös framställning, och hon har
inte tagit ställning till den enskilda skribentens roll, även om de personer
som har utfört själva skrivandet förekommer frekvent i de tre modellerna.
Personen bakom texten kallas omväxlande för skribenten, författaren,
”författaren”, huvudförfattaren, huvudskribenten, handboksskribenten och
textförfattaren. Det är möjligt att Mårdsjö har valt dessa olika benämningar
för att variera sig, men jag finner det mer troligt att termerna speglar olika
skribentvillkor. Författare och huvudskribent är inte helt synonyma uttryck.
Mårdsjö har dock inte tagit ställning till vari skillnaden ligger.

Det finns alltså anledning att förtydliga hur villkoren för textproduktionen
påverkar skribenten. Jag kommer att utgå ifrån Mårdsjös analys av
produktionsvillkor, och Bells definition av author och editor. Jag kommer
även att utgå ifrån intertextualitetsbegreppet, att alla texter påverkar
varandra, men istället för att analysera själva texterna kommer jag att
analysera hur intertextualiteten påverkar skribenternas villkor. Utifrån detta
kommer jag att skapa en modell för de olika villkor som kan gälla för en
skribent. Jag kommer sedan att använda denna modell för att analysera mitt
material.

Syfte

Syftet med min undersökning är att beskriva textproduktionsprocessen på
BL. Genom att analysera textproduktionsprocessen tror jag att jag kan säga
något om var informationen till böckerna kommer ifrån, och hur
produktionsvillkoren för skribenterna ser ut. Mer konkret har jag utgått från
tre analyser:

För det första, hur ser textproduktionen på BL ut? Vad har den för likheter
med annan textproduktion, och hur påverkar processen i stort den
individuella skrivprocessen?

För det andra, varifrån kommer informationen till de texter som skrivs?
Vilka källor finns det, och kan de grupperas på något sätt? Hur påverkar de
olika källorna skribentens arbete?

För det tredje, kan man med hjälp av de två föregående analyserna uttala sig
om skribentens villkor när hon skriver sin text på BL? Finns det dessutom
någon ytterligare information som kan belysa skribentens villkor?

Sammantaget hoppas jag att dessa tre analyser ska ge en god bild av
textproduktionsprocessen och produktionsvillkoren för skribenterna. Till
varje analys har jag tagit fram en modell för att belysa mina resultat. Den
första modellen på sidan 15 är en textproduktionskarta som beskriver arbetet
med att ta fram en bok på BL. På sidan 16 finns det en modell över vilka
olika källor som används, och hur de kan kategoriseras. Källorna är
specifika för BL, men kategoriseringen är en allmän uppdelning som ska
kunna tillämpas även på andra källor. På sidan 20  presenterar jag en
teoretisk skribentmodell som illustrerar olika villkor som en skribent kan
arbeta utifrån.
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Material och metod

Undersökningens baseras på tio intervjuer. Mitt angreppssätt är delvis etno-
grafiskt, då jag har tillbringat knappt två veckor på BL. Jag började arbetet
under vecka 45 då jag var på BL och genomförde alla intervjuer. Jag fick
samtidigt en inblick i organisationen. Jag använder inte observation som en
regelrätt metod, men jag tror att jag har kunnat komma till säkrare resultat
genom att jag har sett delar av det dagliga arbetet på plats. Under vecka 50
tillbringade jag ytterligare tre dagar på BL. Då samlade jag in komplette-
rande information och fick feedback på mina resultat. Kompletteringen av
information gjordes inte i intervjuer utan endast i informella samtal med
informanterna.

Intervjuer
Intervjuerna är genomförda på BL under vecka 45 år 2002. Varje intervju
tog mellan en halvtimme och en timme. Med informanternas medgivande
har jag spelat in alla intervjuer. I vissa fall har inspelningen verkat något stö-
rande på informanterna i början av samtalet, men jag har fått god kontakt
med alla efterhand. Alla informanter har varit mycket öppna om sitt arbete,
vilket troligen har att göra med att öppenhet och reflektion uppmuntras på
BL. Det öppna arbetsklimatet har utan tvekan underlättat mitt arbete.

Jag har grovtranskriberat intervjuerna för att få ett lätt sökbart material.
Eftersom målet med transkriberingen var att jag skulle kunna använda dem
för att söka information har jag ibland sammanfattat innebörden av det
informanten säger, utan någon ambition att återge talspråk. Då jag har velat
återge citat ur intervjuerna har jag lyssnat på inspelningen igen och gjort en
mer noggrann transkribering. Därefter har jag tagit bort de talspråkliga drag
som enligt min bedömning inte påverkar innehållet.

Ett möjligt problem med intervjuer är att de inte nödvändigtvis visar hur en
person arbetar, utan snarare hur hon3 tror att hon arbetar. Detta är dock inget
stort problem för mig, eftersom jag inte har gjort en psykolingvistisk under-
sökning av den enskilda skrivprocessen, utan en etnografisk undersökning
av textproduktionen. Genom att diskutera samma ämnen med flera personer
har jag fått en god bild av de stora dragen i processen. Intervjuerna har
också varit ett effektivt sätt att få information om källorna.

Informanterna
Jag har intervjuat samtliga åtta personer som arbetar på Bokavdelningen.
Jag har dessutom intervjuat en person som arbetar med marknadsföring, för
att få ytterligare information om hela textproduktionsprocessen, samt en
person som arbetar på Info men som har tidigare erfarenhet av
bokproduktionen.

                                                
3 Svenskan saknar ett könsneutralt pronomen. I brist på detta kommer jag genomgående att
använda hon i generisk betydelse.
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Här följer en lista över mina informanter där det framgår hur många böcker
de har skrivit4, vilken avdelning de arbetar på och vilka deras huvudsakliga
arbetsuppgifter är.

Informant Antal
böcker

Avdelning Huvudsakliga
arbetsuppgifter

Björn 51 Bok + övrigt VD, företagets ansikte utåt.
Skriver själv och granskar
andras texter.

Ulf 32 Bok + övrigt Delägare med främst interna
uppgifter. Skriver själv och
granskar andras texter.

Gunnar 5 Bok Skriver och uppdaterar
böcker, frågeservice

Anette 4 Bok Skriver och uppdaterar
böcker, frågeservice

Karin 3 Info Skriver nyhetsartiklar,
frågeservice

Pål 2 Bok Redaktör, språkligt
bollplank.  Skriver själv och
uppdaterar böcker

Anna 2 Bok Skriver och uppdaterar
böcker, frågeservice

Jens 1 Bok Har skrivit en bok,
uppdaterar böcker,
frågeservice

Ann-Britt - Bok Uppdaterar böcker,
frågeservice

Jennie - Marknadsföring Formger och sätter böcker
och reklam

Figur 2 Informanterna

Frågorna
Intervjuerna har varit halvstrukturerade med öppna frågor. Jag har utgått
från ett antal teman med frågor som jag har modifierat under själva
intervjun. Vad som har fått ta störst utrymme har varierat beroende på
informantens roll i bokproduktionen. Vi har pratat om följande:

� Idéer till nya böcker
� Textproduktionen
� Eget/gemensamt arbete
� Rollfördelningen person/företag
� Källor
� Språkliga normer
� Mottagare/målgrupp

Texter
Eftersom min undersökning inte är textinriktad har jag inte använt mig av de
färdiga böckerna för analysen. Vid intervjuerna har jag dock haft respektive

                                                
4 Det är inte ovanligt att flera personer skriver böcker tillsammans. Siffrorna i tabellen ska
läsas som så många böcker som personen varit med om att skriva, ensam eller tillsammans
med andra.
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informants böcker tillgängliga. De har kunnat komplettera sina svar med
exempel ur böckerna, och intervjuerna har på så sätt blivit textnära. Jag har
dessutom jämfört momskapitel från ett antal böcker.

Definitioner

Här definierar jag fem begrepp som återkommer i resultatdelen.
Skribent
Skribent och författare är två parallella begrepp som båda är underordnade
begreppet sändare. Jag kommer genomgående att använda skribent istället
för författare. Anledningen till detta är att jag anser att författare är starkt
förknippat med skönlitteratur. Skribent är inte lika laddat med betydelse. En
skribent skriver sakprosa, texter som har som huvudsyfte att informera, inte
att roa. Från andra utgångspunkter kan man naturligtvis hävda att en person
som skriver en bok är en författare, men jag utgår alltså från textens innehåll
snarare än bokformen, och väljer därför att kalla dem skribenter.
Text
Med text menar jag skriven text. Ibland är det viktigt att skilja på tal och
skrift, ibland inte. Jag har valt att utgå från skriven text eftersom det är det
som kommer ut av den textproduktion som jag analyserar.
Internaliserad kunskap
Med internaliserad kunskap menar jag allt som finns i huvudet på skri-
benten, såväl fakta- som färdighetskunskap. Även formuleringar kan vara
internaliserade. Om en formulering är internaliserad kan skribenten använda
exakt samma formulering som i en annan text utan att vara medveten om
det. Ett sätt att internalisera kunskap kan alltså vara att utgå från muntliga
och skriftliga källor. Kunskapen är internaliserad när själva kunskapen är
viktigare än var och när man lärde sig den.

Internaliserad kunskap är antagligen den viktigaste ”källan” till allt skri-
vande, även om jag inte definierar den som en källa. Det går inte att skriva
en text utan att ha viss fakta- och färdighetskunskap. Kunskapen kan ha
funnits länge, eller den kan komma under researcharbetet. Poängen är ändå
att den måste finnas. Om man inte har någon internaliserad kunskap, är man
inte längre en människa, utan en dator som klipper och klistrar.
Källa
Med källa menar jag all information som inte kommer från skribenten själv.
Det är alltså den information som används i textproduktionsprocessen som
inte är internaliserad kunskap. Jag kommer att definiera skriftliga och munt-
liga källor ytterligare under Källor nedan i resultatdelen.
Formideal
Jag menar att det är formidealet som avgör hur man ska förhålla sig till de
språkliga val man måste göra när man ska skriva en text (disposition, tilltal,
perspektiv och så vidare). Det handlar alltså inte om textens utformning,
utan om det ideal som skribenten utgår ifrån när hon fattar olika språkliga
beslut. Jag återkommer till formidealet under Skribenten i resultatdelen
nedan.
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Del 2 Resultat

Resultatdelen är indelad i tre delar: textproduktionen, källor och skribenten.
Till varje del hör en modell, textproduktionskartan på sidan 15,
grupperingen av källor på sidan 16 och skribentmodellen på sidan 20.

Textproduktionen

I det här kapitlet redovisar jag textproduktionsprocessen på BL. Jag börjar
med att presentera förarbetet. Sedan går jag in på den individuella skriv-
processen. Jag gör en genomgång av vilka skribentens uppgifter är och hur
dessa delar kan kombineras. Därefter visar jag två exempel som illustrerar
de olika arbetssätten. Kapitlet avslutas med en textproduktionskarta. All
information kommer ifrån intervjuerna, utom i de fall då jag anger någon
annan källa.

Förarbetet
Grundförutsättningen för att en bok ska skrivas är att den fyller ett
marknadsbehov, alltså att den går att sälja och marknadsföra. För att det
ska finnas en marknad för en bok krävs det att det finns potentiella läsare.
BL definierar sin målgrupp som företagare inom alla verksamheter. Genom
ett formideal som har begriplighet och användbarhet som mål försöker de
fånga upp såväl hög- som lågutbildade. Man vill skriva om komplicerade
ämnen på ett lätt sätt som alla kan ta till sig. Inom målgruppen har varje bok
sin specifika mottagare. Mottagaren måste gå att identifiera, och det måste
vara möjligt att marknadsföra sig till målgruppen. När man bestämmer sig
för att skriva boken Bostadsrätt till exempel tar man fram adresser till
bostadsrättsföreningar och andra som kan tänkas vilja köpa boken. Om det
inte går att identifiera målgruppen till en viss bok låter man bli att skriva
den.

BL ger ut nya böcker i augusti, oktober och april. Olika områden säljer bra
vid olika tidpunkter på året. På våren är det aktuellt med bokslut och
deklaration, därför ger man i januari alltid ut nya upplagor av böckerna om
olika företagsformer, som Enskild firma. Nya lagar brukar träda ikraft vid
årsskiftet eller halvårsskiftet, och då är det viktigt att det snabbt kommer ut
aktuell information om dessa.

Bokgruppen, alltså de som jobbar på Bokavdelningen, träffas en gång i
månaden för att diskutera nya böcker. Idéerna till de nya böckerna kan ha
olika ursprung. Någon i bokgruppen eller på någon annan avdelning kan ha
fått en idé inspirerad av tidigare böcker, ny lagstiftning, aktuella ämnen eller
frågeservice. En kund i frågeservice kan tipsa om en bok som BL inte har,
men som kunden skulle behöva. En extern expert kan höra av sig med förs-
lag på en bok som skulle passa i BL:s sortiment. I normala fall beslutar
bokgruppen själva om vilka böcker som ska skrivas. Om det rör sig om ett
nytt område som kräver omfattande marknadsföring och kanske en ekono-
misk risk tar de upp frågan på ett beslutande personalmöte där alla anställda
är med. Vem, eller vilka, som ska skriva boken beslutas också av bok-
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gruppen. Att besluta att en bok ska skrivas och vem som ska skriva den är
en parallell process. Två saker är viktigare än någonting annat när det gäller
att bestämma vem som ska skriva en viss bok: tid och lust. Alla skribenter
har också sitt specialområde. Det var till exempel naturligt att Anna, som är
jurist, skulle skriva Avtal. Om ingen på bokavdelningen kan eller vill skriva
boken, låter man antingen bli att skriva den, eller tar in en extern författare.
Externa författare används också om de själva kommit med idén till boken.

Skrivprocessen
Så långt har textproduktionen varit en kollektiv process. När man har
beslutat att en viss person ska skriva en bok tar skrivprocessen vid. Hur den
ser ut varierar mellan de olika skribenterna. Så gott som alla informanter
påpekar att de uppmuntras att finna sitt eget sätt att skriva böcker. Ulf säger
så här:

Målet är att de nya skribenterna ska finna sitt eget sätt att arbeta […] ingen
jobbar ju som någon annan. Men [de ska] ändå skriva som vi gör. (Ulf)

I intervjuerna har det framkommit att det är vissa faktorer som styr vilket
arbetssätt man väljer:

� Vilken typ av bok man ska skriva, alltså om det finns mycket skrivet
om ämnet tidigare eller om man ska bryta ny mark.

� Källorna. Vissa böcker utgår från en huvudkälla, andra har många
källor och andra skrivs huvudsakligen utifrån internaliserad kunskap.

� Erfarenheter från tidigare böcker.
� Hur väl man har internaliserat BL:s formideal.
� Hur van man är vid att formulera sig.
� Ämneskunskaper.
� Individuella preferenser.

Alla dessa faktorer överlappar och påverkar varandra. Det går inte att säga
att någonting är viktigare än något annat. Även om det finns olika sätt att gå
till väga, ska slutprodukten alltid bli en bok, och vissa uppgifter måste alltid
genomföras. Jag har här kompletterat intervjuerna med tidigare forskning
om skrivprocessen (Flower & Hayes 1981), dels för att informanterna inte
alltid har presenterat exakta reflektioner i intervjuerna, och dels för att
kunna använda vedertagen terminologi. Skribentens uppgifter:

� Söka information
� Göra informationsurval
� Sammanställa materialet till en enhet
� Disponera texten
� Bestämma perspektiv, vinkling med mera
� Formulera sig
� Hitta på exempel

Här följer en kort genomgång av hur de olika uppgifterna kan kombineras.
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Söka information och formulera sig
Sökandet efter information görs under olika delar av arbetet. Man kan grovt
dela upp det i två varianter:

- Sökandet efter information styr formulerandet. Skribenten börjar
med att söka och läsa information förutsättningslöst. Hon läser allt
hon hittar för att skapa sig en uppfattning om ämnet. När hon har
samlat på sig all kunskap hon behöver börjar hon formulera sig.

- Formulerandet styr sökandet efter information. Skribenten börjar
skriva och söker därefter efter den information hon behöver allt-
eftersom olika frågor aktualiseras.

Informationsurval
Hur mycket skribenten kan påverka informationsurvalet beror på vilken typ
av bok hon skriver. Hon kan vara styrd av:

- Bokens titel, som bestäms samtidigt som man beslutar sig för att
skriva boken. En bok som ska heta Avdrag 2003 ska behandla
avdrag som man kan göra 2003 och inget annat.

- Marknadsföringen. Ibland skrivs reklamen om boken före själva
boken. I reklamen kan det finnas exempel ur bokens innehåll. Det
kan också stå hur många sidor boken kommer att innehålla.

- Källorna. Om en bok ska vara en lagkommentar, som Sjuklön, ska
informationen utgå från Sjuklönelagen. En bok om ett friare ämne,
som Aktieaffärer, ger skribenten mer inflytande över vilken informa-
tion som ska ingå. Se vidare under primära eller sekundära källor på
sidan 17.

Utifrån dessa kriterier väljer skribenten själv när hon ska göra det slutgiltiga
informationsurvalet. Tid kan vara en viktig faktor som begränsar såväl
sökandet efter information som informationsurval. När Jens pratar om
boken Idrottsföreningar säger han att han fortfarande inte är nöjd med
informationsurvalet till den. På frågan om vad som saknas svarar han så här:

[…] småfrågor och funderingar som jag själv har tagit med mig ifrån […] där
jag är engagerad idag […]. Research tar mycket mer tid än vad man tror.
[Jag] funderar på hur det funkar i andra föreningar. [Jag] skulle vilja göra lite
mer studiebesök […]. (Jens)

Disposition och formulering
Hur man arbetar med struktur och disposition är väldigt individuellt. Även
här kan man dela upp arbetssättet i två varianter:

- Dispositionen styr formulerandet. Skribenten börjar med att göra en
total disposition av hela boken. Uppdelningen i avsnitt, kapitel och
delar av kapitel med nyckelord och korta idéer om vad som ska ingå
görs innan hon börjar formulera själva texten.

- Formulerandet styr dispositionen. Skribenten gör ingen disposition
alls från början, utan börjar direkt att skriva. Dispositionen får växa
fram under arbetets gång och blir inte slutgiltigt fixerad förrän all
text är skriven.
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Formideal och formulering
Under själva skrivandet måste skribenten förhålla sig till formidealet, och
hur det styr de språkliga val som hon ställs inför. Vilket perspektiv ska
boken ha, vilket tilltal ska man använda och så vidare. Formidealet styr i sin
tur själva formulerandet. Om formidealet säger att man ska undvika
krångliga ord, måste skribenten avgöra vad som är ett krångligt ord, och hur
man bäst kan förklara det på ett annat sätt. Hon måste alltså utföra de
uppgifter som styrs av formidealet. Hon ska formulera egen text och
metatext, omformulera källtext och hitta på exempel.

Granskning
Skribenten bestämmer till stor del själv hur mycket granskning hon vill ha
av sin text. Målet är dock att all text ska korrekturläsas för att kontrollera
fakta och språk. Böckerna faktagranskas av Ulf, Björn eller någon annan
som har de faktakunskaper som krävs. Både Ulf och Björn kommenterar
även språket, även om det inte är deras huvuduppgift. Språket ska också
kontrolleras av Pål, som är redaktör. Vissa lämnar ifrån sig text löpande,
men det är också vanligt att skribenten inte lämnar någon text innan den är
nästan färdig:

Man skulle väl kunna skriva ut en del av en bok i god tid för
korrekturläsning, men man vill ofta hålla den öppen för att kunna ändra och
stuva om mot slutet. […] Då blir det ju tidsbrist på slutet. […] Det blir lite
som en tidningsredaktion. (Ulf)

Två exempel
För att illustrera huvuddragen i den individuella skrivprocessen har jag valt
ut två av mina informanter, Björn och Gunnar. De är båda vana skribenter
som har hittat sitt eget arbetssätt.

Björn
Björn talar om bokskrivandet som ett flöde. Han har många andra arbets-
uppgifter och skrivandet får inte ta särskilt mycket tid. Hans mål är att börja
formulera sig så fort som möjligt. Han kan ta en befintlig text, från en annan
bok eller en lagtext, och klippa in i det dokument han arbetar med. Den
texten delar han sedan upp i småbitar som så småningom kanske ska bli en
kapitelindelning. Sedan börjar han skriva om någonting som han tycker är
intressant, och utgår från de frågeställningar som dyker upp längs vägen. Så
fort något är oklart i texten så följer han upp den tråden och börjar leta i
andra källor för att hitta svaret. Om den nya texten i sin tur leder vidare så
fortsätter han där. På så sätt lämnar han hela tiden lösa trådar som han kan
gå tillbaka till för att börja om i en ny ända:

Jag jobbar mycket från det lilla till det stora. Jag börjar med detaljerna och
sen tar jag det stora. Jag dyker rakt ned.
---
Jag gör ingen disposition överhuvudtaget från början. Jag börjar helt enkelt
med att skriva. Jag känner en viss tillfredställelse av att fylla sidorna. (Björn)
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Gunnar
Gunnar arbetar mycket strukturerat. Han lägger ned mycket tid på planering
innan han börjar med själva formulerandet. Målet är för honom att skriva
handböcker som han själv skulle vilja ha i sin firma (parallellt med arbetet
på BL har han en egen redovisningsfirma). Han börjar med att bestämma
vad som ska ingå i boken. Då utgår han från internaliserad kunskap från sin
firma och från skriftliga källor som lagtexter och föreskrifter. Utifrån detta
gör han en synopsis. Först huvuddelarna, vad som är viktigt att täcka in, och
därefter vilka kapitel som ska ingå i varje del. Han skriver nyckelord till
varje kapitel. På så sätt har även han en textmassa och ett antal lösa ändar att
utgå ifrån när han börjar med själva formulerandet. Han börjar med förordet,
och skriver sedan varje kapitel i den ordning de ska komma i boken.

Efterarbete
När boktexten är färdigskriven lämnas den till marknadsavdelningen som
sätter texten i rätt format. Därefter skickas boken till tryckeriet. Deadline när
boken ska skickas till tryckeriet bestäms tidigt i processen, och den ändras
inte utom i absoluta undantagsfall.

Textproduktionskarta
För att illustrera hela textproduktionsprocessen har jag gjort ett flödes-
schema. Det som är relevant för min undersökning har jag förklarat ovan,
andra uppgifter i schemat får ses som referensinformation. Observera att de
uppgifter som står i rutan ”Skrivprocess på BL” inte ska läsas i någon
särskild ordning. Jag har i texten ovan visat att olika skribenter arbetar på
olika sätt. Informationen i rutan presenterar alltså bara de uppgifter som ska
genomföras, inte ordningen i vilken skribenten genomför dem.
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Figur 3 Textproduktionskarta
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Källor

I det här kapitlet presenterar och kategoriserar jag skriftliga och muntliga
källor. Jag kommer också att diskutera hur de olika källorna används på BL.  

Intertextualitetsbegreppet, att alla texter är produkter av tidigare texter, gör
det svårt att säga någonting konkret om vad som är källorna till en viss text.
Intertextualitet har tidigare främst använts som en metod och ett synsätt för
att analysera text. Jag vill istället koppla intertextualiteten till text-
produktionsprocessen, för att se vilka olika källor som finns och hur de
används.

Flower & Hayes modell av skrivprocessen skiljer inte på internaliserad
kunskap och skriftliga och muntliga källor. Allt sägs tillhöra skribentens
långtidsminne. Å ena sidan kan man hävda att en skribent på något sätt
måste ha internaliserat skriftliga och muntliga källor för att kunna använda
kunskapen. Å andra sidan är det tydligt att olika källor används på olika sätt
i textproduktionsprocessen.

Gruppering av källor
Eftersom de flesta av BL:s böcker behandlar hårda ämnen som skatter,
ekonomi och juridik blir den kanske viktigaste uppgiften för skribenten att
sammanställa material och presentera det på ett nytt sätt. Att man använder
andra texter som källor påverkar både skrivprocessen och slutresultatet. Jag
kommer här att redovisa och gruppera källorna som skribenterna på BL
använder.

Kännetecken

Källa

Skriftlig Muntlig Intern Extern Primär Sekun-
där

Elek-
tronisk

Lagtext X X X X
Förarbeten till
lagtext X X X X

Domar från AD X X X X
Myndigheters
egen utgivning X X X (X)
Konkurrenters
böcker X X X
Uppsatser,
artiklar X X X (X)
Skribentens
egna böcker X X X X
Andra BL-
böcker X X X X
Nyhetsartiklar
från BL Info X X X X

Frågeservice X X X X X X
Diskussioner på
bokmötet X X X
Informella
samtal X X X

Figur 4 Gruppering av källor

Nedan följer en förklaring till kännetecknen i tabellen.
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Skriftlig eller muntlig
Skriftliga källor är andra texter som skribenten använder under textproduk-
tionen. Muntliga källor är formella och informella diskussioner som skri-
benten för med andra personer på eller utanför arbetsplatsen. Spilka (1993)
har visat att den muntliga kommunikationen kan ha stort inflytande på skriv-
processen. Bland annat därför tycker jag att det är relevant att ta upp muntlig
kommunikation som källor.
Extern eller intern
Texter som är skrivna på BL är interna källor. All text på BL är fri för alla
att använda, vilket gör att alla interna källor i teorin har samma status som
en text som skribenten själv har skrivit. Externa källor är alla texter som
kommer utifrån. De kan vara texter från myndigheter, studentuppsatser från
universitet och högskolor, nyhetsartiklar eller texter från andra företag.
Primär eller sekundär
Primära källor är lagtext och domar. De sekundära källorna utgår från de
primära. De sekundära källorna är texter från BL, studentuppsatser från
universitet eller högskolor, nyhetsartiklar och texter från andra företag. En
sekundär källa kan hänvisa till en primär källa, men den kan inte, i princip,
hänvisa till en annan sekundär källa. En bok från BL kan alltså hänvisa till
en lagparagraf, men den kan inte hänvisa till en bok från en konkurrent. De
interna källorna har dock en speciell ställning, då det är vanligt att man i en
bok från BL hänvisar till en annan bok från BL. Utan att ha undersökt det
vetenskapligt tror jag att det är vanligt att hänvisa till sina egna produkter,
som om de vore primära källor. Det fyller också ett marknadssyfte. Man kan
dra en parallell till kokböcker som ges ut av ett visst företag och där de egna
produkterna alltid ingår i recepten.
Elektronisk
Med elektroniskt format menar jag texter som skribenten kan klippa in och
redigera direkt i det dokument hon arbetar med. Både interna och externa
texter kan finnas i elektroniskt format. Interna texter finns på den egna
servern, och vissa externa texter, som lagtext och domar, kan man ladda ned
från Internet. Uppsatser och artiklar kan finnas både elektroniskt och i
pappersversion.

Hur används källorna på BL?
Den individuella skrivprocessen varierar mycket mellan de olika skriben-
terna, som vi har sett i kapitlet om textproduktionen. Källorna är en av de
faktorer som påverkar skrivprocessen. Här ger jag några exempel på hur
källorna används i textproduktionen. Varje källa presenteras för sig
(markerad med fetstil) med utgångspunkt i vad som kännetecknar den.

En skribent kan ha olika mål med hur hon använder muntliga och skriftliga
källor. Ett mål kan vara att internalisera dem, för att därefter kunna använda
dem mer självständigt. Ett annat mål kan vara att direkt överföra dem till ett
nytt uttalande. Genom att citera någon kan man direkt överföra en muntlig
källa till ett nytt uttalande. Att skriva av direkt från en annan text, eller att
klippa in en text i ett dokument är att direkt överföra en skriftlig källa till en
ny text.
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Den första källan till textproduktionen är ofta muntlig. Det är diskussionen
på bokmötet eller mer informella samtal. På bokmötet diskuterar man vad
boken ska innehålla, titeln, hur den tänkta mottagargruppen ser ut och så
vidare. Den muntliga diskussionen kan fortsätta löpande under hela text-
produktionen. Frågor om informationsurval och disposition är enkelt att
diskutera med de andra. Snabb muntlig feedback underlättar textproduk-
tionen. Hur mycket man använder muntlig feedback varierar mellan de olika
skribenterna. De mest erfarna skribenterna, Björn och Ulf, skriver ofta sina
böcker själva, utan att prata så mycket med de andra. Björn sitter mycket
hemma och skriver, vilket gör att han saknar möjlighet att få snabb feedback
under själva formuleringsarbetet. Övriga bokgruppen, utom Ulf som delar
rum med Info, sitter i ett kontorslandskap med fem arbetsplatser och ett
mindre rum med en plats i anslutning. De har alltså möjlighet att få snabb
informell feedback på formuleringar och innehåll:

Man hugger liksom tag i någon och diskuterar också med de andra i rummet.
(Anette)

Skriftliga källor används bland annat under inläsningsarbetet. Eftersom
inläsningen ofta pågår parallellt med skrivandet, används skriftliga källor
under hela processen. De används också som textstöd, för att skribenten ska
ha något att utgå ifrån:

Man klipper ju in snuttar från olika ställen, men när man sen är klar har man
kanske ersatt varenda rad. Det känns ändå bra att ha något från början […] i
värsta fall kan man ju ta det […] Men det är sällan man tar det helt oavkortat.
(Ulf)

Frågeservice har en speciell ställning som både skriftlig och muntlig källa.
Frågorna till frågeservice ställs både i telefon och via fax och e-post. Den
som svarar i telefon kommunicerar muntligt, medan den som svarar på ett
fax eller ett mejl kommunicerar i skrift. Eftersom alla frågor till frågeservice
sparas i en databas, mer eller mindre noggrant, kan en skribent i efterhand
gå till databasen och söka efter information. Den muntliga telefonkontakten
filtreras genom den person som skriver ned den och gör den till en skriftlig
källa.

Frågeservice är också både intern och extern, då frågorna kommer utifrån
och svaren inifrån. Frågeservice största påverkan på processen är att bidra
till internaliserad kunskap hos skribenterna. Om en skribent har fått många
frågor på ett visst ämne i frågeservice vet hon att det är intressant att skriva
om detta. Frågorna som kommer in till frågeservice kan alltså både påverka
vilka böcker som skrivs och innehållet i böckerna. Att ha letat reda på svaret
till en viss fråga gör att skribenten antingen kommer ihåg (har internaliserat)
svaret och därför kan skriva om det, eller att hon kommer ihåg var hon ska
leta för att finna svaret igen. Ett av målen för böckerna är dessutom att de
ska kunna användas som uppslagsböcker i frågeservice.

Lagtexter och förarbeten till lagtexter är några av de viktigaste källorna.
De finns ofta elektroniskt, vilket gör att skribenten gärna klipper in hela
textmassan direkt i dokumentet. För att göra en bok som behandlar en lag
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kan det vara ett stöd att ha hela lagtexten i dokumentet från början, eftersom
man då kan vara säker på att inte missa något. Man försöker att inte låta lag-
textens disposition styra den egna boken, utan ett mål är att göra om dispo-
sitionen så att den blir mer pedagogisk och logisk än lagtextens. Detta gör
man exempelvis genom att alltid börja med huvudreglerna och spara
undantagen till sist.

Domar från Arbetsdomstolen (AD) har två viktiga funktioner. De kan
användas som exempel. Då kortar skribenten domen och gör om framställ-
ningen så att den blir mer pedagogisk. Hela domen i original står aldrig med
i boken. De kan också användas för att verifiera, så att läsaren ska kunna
kontrollera att det som står i boken stämmer, och lätt hitta mer utförlig
information.

Ibland finns även sekundära källor elektroniskt. Det kan till exempel vara
myndigheters egen utgivning där de förklarar en viss lag. Att klippa in en
sådan text kan vara riskabelt, eftersom det kan hända att den ursprungliga
texten, källan, får stå kvar som den är. Ju mer välformulerad en källtext är,
desto större är risken för kopiering:

Det är det bästa, när man har sån [dålig] text att utgå från, som är fullständigt
omöjlig att bara klippa in. Man måste redigera den för att den är oläslig. Det
är värre om man försöker plagiera från någon annan bra bok, för då blir det
lätt att man av lättja tar in texten som den är om den är bra. Men den här är så
dålig så att det går inte. Det här är en byråkrattext. Och det är det bästa, det är
det enklaste. (Björn)

Problemet att omformulera redan välformulerad text gäller också för externa
sekundära källor som konkurrenters böcker, uppsatser och artiklar. Om
texten är välskriven kan det vara svårt att formulera om den så att den blir
bättre. För att undvika detta försöker man begränsa användandet av dessa
texter till inläsning, men undviker att titta i dem just när man ska formulera
sig. Gränsdragningen mellan inläsning och formulering kan dock vara nog
så svår att dra, och det händer att dessa källor får inflytande även över själva
formulerandet:

[…] i allmänhet så är det väl […] att man sätter sig in i sammanhanget och
sen försöker förklara med egna ord hur det fungerar. Sen kan man nog gå
tillbaka och snegla på den andra texten igen. Och ibland kan det […] finnas
tre, fyra källor som beskriver samma sak. Och då går man väl in och gör
nåt… Det blir väl lite blandning av vad de har skrivit och ett eget sätt att
skriva. (Pål)

Texter från andra BL-böcker är det viktigaste stödet i arbetet. Åter-
användning av text från tidigare böcker är vanligt. Texten klipps antingen in
i sin helhet direkt i dokumentet och ändras på plats, eller så har skribenten
båda texterna öppna samtidigt och plockar över den text hon behöver efter
hand. I kapitlet Skribenten nedan gör jag en noggrannare redogörelse för hur
de interna texterna används.

Jag nämnde ovan att andra BL-böcker och skribentens egna böcker i teorin
har samma status. I praktiken är det lättare att återanvända text som man har
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skrivit själv än text från en annan skribent. Om man har skrivit texten själv
är både textens innehåll och kunskapen om dess existens internaliserade.
Dessutom är det lättare att få en text som man har skrivit själv att passa in i
ett nytt textsammanhang. Även om böckerna i mycket liknar varandra finns
det alltid individuella skillnader på formuleringsnivå. När en skribent
klipper in en egen text i en ny bok kan det därför räcka med att förändra
delar av innehållet:

Jag måste förklara vad fristdag är […] det vet jag att jag har skrivit om
tidigare i Konkurs och accord. Ett ganska bra stycke […] Då klipper jag in
hela det, men så visar det sig att det innehåller också fristdag för privat-
personer, så det var jag tvungen att ta bort. Och ändra ordet gäldenären till
personalstiftelsen, för att få en närvarokänsla i texten. Ganska stora
ändringar, fast det är i alla fall lättare än att skriva från scratch. (Björn)

Skribenten

Vad krävs det av en person för att hon ska kunna skriva en bok eller någon
annan text? Hur påverkar företaget och de skriftliga källorna skribentens
villkor? I det här kapitlet kommer jag att diskutera skribentens villkor
utifrån ett textuellt och ett formmässigt perspektiv.

Olika sändarroller har tidigare diskuterats av bland annat Goffman och Bell
(1991) (jfr Figur 1, sid. 5). Min definition av en skribent liknar den som Bell
har för author. Genom att placera en skribent i situationer med olika villkor
vill jag dock göra en något vidare definition än Bell, som ju själv säger att
t.ex. en journalist inte är en egentlig author. Jag hävdar därmed att alla som
skriver är skribenter, men att de är styrda av olika villkor, textuella och
formmässiga.

Mårdsjö (1992) diskuterar produktionsvillkor för själva handboken snarare
än för skribenten (se sid. 5). Hon utgår ifrån att skribenten är en del av ett
team. Jag har i min modell över textproduktionsprocessen visat att även
skribenterna på BL ingår i en större textproduktionsprocess, men i min
skribentmodell fokuserar jag på den enskilda personens skrivprocess. Hur
påverkas skribenten av tidigare texter, och av de språkliga ideal som råder i
den textproduktionsprocess som hon är en del av?

Min skribentmodell
Jag definierar skribentens olika villkor utifrån två utgångspunkter. Det
första kallar jag för textaxeln. Den har att göra med användandet av skrift-
liga källor under textproduktionen. Det andra kallar jag för formaxeln. Den
har att göra med vem som avgör vilken språklig form texten ska skrivas i.
Skribentvillkoren är situationsspecifika och kan skilja sig mellan olika delar
av texten. För att tydliggöra de två axlarna har jag gjort ett diagram över
skribentmodellen. Var en skribent ska placeras in i diagrammet kan dock
vara svårt att avgöra, eftersom det inte innehåller några absoluta värden.
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Figur 5 Skribentmodellen

Textaxeln
Enligt intertextualitetsbegreppet är en text beroende av tidigare texter. En
text kan också komma att påverka senare texter. Det är i allra högsta grad
sant på BL. Såväl externa som interna källor påverkar textproduktionen. En
av de viktigaste källorna är de interna texterna, alltså böcker ur den egna
produktionen. Allt som skrivs kan komma att återanvändas i kommande
böcker. Både genom att det bildar mönster för kommande texter (inter-
diskursivitet) och mer konkret genom att ord och meningar direkt åter-
används.

På textaxeln definieras skribentens villkor utifrån i vilken grad hon explicit
utgår från andra texter när hon skriver. I texten kan det resultera i manifest
intertextualitet, men det kan också vara så att det inte framgår av själva
texten vilket förhållande skribenten har haft till andra texter. En textanalys
ger alltså inte svaret på vilken skribenvillkoren är, för att ta reda på det
måste man analysera textproduktionsprocessen.

Ju mer internaliserad kunskap en skribent har om ämnet, desto färre skrift-
liga källor behöver hon använda. Alltså, ju mer hon kan skriva ”direkt ur
huvudet”, desto mindre blir behovet av att läsa andra texter under text-
produktionen. Även textens komplexitet är en viktig faktor. För att skriva en
kort lapp att lägga på köksbordet behöver man knappast gå till en skriftlig
källa. Men för att skriva en handlingslista till middagen kan det vara nöd-
vändigt att använda en kokbok, och för att skriva en lagkommentar måste
man använda sig av lagen och troligen även sekundära källor.

En textuellt styrd skribent utgår i stor grad från andra texter när hon
skriver. Hennes uppgift är främst att sammanställa eller skriva om redan
befintliga texter. Hon gör informationsurval och disponerar om, och hon är
ansvarig för att texten får en genomgående språkdräkt. Om hon är helt
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textuellt styrd är metatext den enda text hon skriver helt utan att använda
skriftliga källor. En textuellt fri skribent använder inga skriftliga källor när
hon skriver en text. Hon utgår från internaliserad kunskap och muntliga
källor. Att vara helt utan skriftliga källor, åtminstone som referenser, är
dock svårt. Skriftliga källor kan också användas under researcharbetet. Om
de då blir till internaliserad kunskap behöver inte skribenten återgå till dem
under själva formulerandet. Att avgöra om någon är en totalt textuellt fri
skribent är i princip ogörligt, eftersom det inte finns några exakta, mätbara
värden. Kanske existerar den totalt fria skribenten bara i teorin. Däremot
råder det ingen tvekan om att man kan befinna sig på olika delar av skalan,
mellan att vara textuellt styrd och textuellt fri. Det är alltså skalan som är
intressanta, inte ytterligheterna.

Formaxeln
Alla som ska skriva en text måste göra ett antal språkliga val. Det handlar
om textens disposition, vinkling, perspektiv, tilltal och så vidare. Jag kallar
dessa val för textens formideal. Det handlar alltså inte om textens slutgiltiga
form, utan det formideal som avgör hur man ska förhålla sig till olika
språkliga val. Formidealet påverkas av syfte, mottagare och genre.
Formidealet påverkar i sin tur själva formulerandet. Vissa skribenter är
medvetna om att de måste göra vissa formmässiga val. De är också
medvetna om vilka val de gör och hur de påverkar formulerandet och texten.
Andra skribenter är inte lika medvetna, men det betyder inte att de kan låta
bli att välja. Formulerandet styrs alltid av formidealet, och ett formideal som
inte är genomtänkt av skribenten riskerar att ge en osammanhängande och
ostrukturerad text. Var man hamnar på formaxeln har dock inte att göra med
skribentens medvetenhet. Det har snarare att göra med var de formmässiga
besluten kommer ifrån. Får skribenten välja själv hur hon ska förhålla sig till
de olika val hon måste göra, eller är hon styrd av någon eller något?

En formmässigt styrd skribent får inte välja själv hur hon ska förhålla sig
till de språkliga val hon ställs inför. Hon är bunden av skrivregler och kon-
ventioner om hur man ska skriva. För företag och myndigheter är språket
ofta en viktig del av ansiktet utåt. Texterna ska inte bara spegla imagen,
texterna är själva imagen. En anställd i en sådan organisation blir form-
mässigt styrd av sin arbetsgivare: ”Till en stor del är de här processerna
omedvetna, men i många fall rör det sig om ett ytterst medvetet arbete in-
riktat mot att genom språket konstruera företaget och företagskulturen”.
(Gunnarsson 1999:71). En formmässigt fri skribent avgör själv hur hon
ska förhålla sig till de språkliga val hon ställs inför. Dock uppstår samma
problem här som med den textuellt fria skribenten. Även en skribent som
inte är formmässigt styrd av en annan person eller organisation påverkas av
andra texter (interdiskursivitet). Bara det faktum att en text tillhör en viss
genre gör att skribenten är till en viss del formmässigt styrd, eftersom
genren i sig kräver att hon håller sig till vissa regler.

Skribenterna på BL
Ingen som arbetar på BL har någon titel. Man definierar sig istället utifrån
vilken avdelning man tillhör. De som skriver böcker säger alltså att de
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jobbar i Bokgruppen. Utifrån min modell kommer jag dock att kalla dem för
skribenter. Men vilken roll spelar de för den färdiga boken? Vilka är
skribentvillkoren på BL?

Textaxeln
Normalfallet är att skribenterna på BL är textuellt styrda. Kärnan i bok-
produktionen är fackböcker om skatter, juridik och ekonomi. Den viktigaste
uppgiften i textproduktionsprocessen är att sammanställa och omformulera
information. Man använder sig av mycket externa texter, såsom lagtext och
domar, som grund för sitt skrivande.

Det är också vanligt att man är textuellt styrd av interna texter, alltså tidigare
böcker ur den egna produktionen. Många böcker från BL innehåller ett
kapitel om moms. Eftersom momsreglerna är desamma, är det vanligt att
skribenten utgår från ett momskapitel i en tidigare bok och skriver om det så
att det passar in i den text hon skriver. Kapitlet om moms är olika långt i
olika böcker, men det är ändå uppenbart att de utgår från samma text. Alla
momskapitel börjar med en kort beskrivning av vad moms är. Ordvalet
varierar något i de olika böckerna:

Moms är en förkortning av mervärdesskatt och är en sorts omsättningsskatt
som staten tar ut. Det innebär att så fort en vara eller tjänst omsätts, dvs säljs
eller på något annat sätt tas ut ur verksamheten, så ska moms läggas på.
Momsen är en av statens största inkomstkällor. (Ur Lantbrukarboken av
Björn Lundén, sjunde upplagan, s. 75)

Moms är en slags omsättningsskatt som staten tar ut. Momsen är en av
statens största inkomstkällor. När en vara eller tjänst omsätts, dvs säljs eller
på något annat sätt tas ut ur verksamheten, så ska moms läggas på. Det finns
dock vissa verksamheter som är momsfria. (Ur Travboken av Pål Carlsson,
andra upplagan, s. 34)

Momskapitlen har i princip liknande upplägg. De flesta har med rubrikerna
Inkomstmoms och utgiftsmoms och Procentsatser, men det finns även delar
av momskapitlen som är riktade mot den specifika bokens målgrupp.
Skribentvillkoren för de delarna är textuellt friare.

Ett annat exempel när skribenten är delvis textuellt styrd av interna texter är
när hon använder delar ur en tidigare bok och utvecklar den till en helt ny
bok. När Anette skulle skriva Sjuklön började hon med att gå till kapitlet om
sjuklön i boken Anställda:

När jag skrev Sjuklön till exempel gick jag och kollade i Anställda vad vi
hade skrivit om det tidigare. Då har man ändå någonting att börja med, bilder
och exempel. Tio sidor där blir kanske 100 eller 150, men det är i alla fall en
grund som man kan titta i. (Anette)

Ett tredje exempel när skribenten är hårt textuellt styrd är när hon utgår ifrån
en bok ur den egna produktionen och målgruppsanpassar den. Då kan det
räcka med att byta ut exemplen, ta bort sådant som inte rör målgruppen och
lägga till sådant som är specifikt för målgruppen. Ett exempel på en sådant
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arbete är när Jens och Ulf omarbetade Ideella föreningar till Idrotts-
föreningar.   

Vi utgick ifrån […] Ideella föreningar och skulle då döpa om den, nej… döpa
om var väl att ta i […], men, ändra den för att vara anpassad till enbart
idrottsföreningar. Så att största delen är ju ändringsarbete för att korrigera, ta
bort, ändra. Ja göra småändringar, samt att lägga till […] sådana saker som vi
inte tycker fanns med i den. (Ulf)

Det förekommer också att skribenten är textuellt fri när hon skriver vissa
texter, speciellt sådant som inte hör till bokproduktionens innehållsliga
kärna. Många böcker innehåller friare delar, där skribenten utgår mer från
internaliserad kunskap. De friare delarna behandlar ofta mjukare värden,
och de ger också skribenten en möjlighet att tycka själv och vara mer
subjektiv. Ett exempel på ett sådant avsnitt är kapitlet Vad styr börskurserna
i Aktieaffärer. När Ulf skrev det utgick han främst från internaliserad
kunskap från ett tidigare arbete på bank. I det kapitlet använder han egna
uttryck som: ”det är psykologi bakom det mesta” och ”dit det drar, dit drar
det”.

Formaxeln
På frågan om vem som är viktigast för en boks framgång, skribenten eller
företaget, svarar informanterna så gott som unisont att det är företaget. BL
har som princip att inte trycka så hårt på författarens meriter, det viktigaste
är att man kan se att det är en bok från BL. Det som är specifikt för
böckerna enligt dem själva tilltalet, ansatsen, pedagogiken, exemplen. ”Pang
på rödbetan” (börja med det viktigaste), står det i de interna skrivreglerna,
ett citat som återkommer i flera av intervjuerna. Den språkliga formen är
alltså BL:s kännetecken, och alla skolas in i ett visst sätt att skriva. Skriv-
reglerna, såväl uttalade som outtalade, är alltid viktigare än den enskilda
skribentens språkliga preferenser. På BL är det alltså i allra högsta grad sant
att texterna inte bara ska spegla imagen, texterna är imagen. Skribenterna på
BL är alltså formmässigt styrda.

Att vara språkligt styrd när man arbetar på företaget är inget större problem.
Man lär sig efterhand vilka formkraven är. Björn pratar om den form-
mässiga styrningen så här:

Man kan också lära sig skriva Björnlundenska, vi har ju alltså nån sorts mall,
eller nån sorts […] beskrivning av hur böckerna ska skrivas. (Björn)

Gunnar säger så här:

[…] det finns ju företagsinterna skrivregler som vi har […] På nåt sätt lär
man sig dem efter ett par års arbete. Just det här med att vara rak, vara kort i



Bakom boken
Emilia Emtell Olofsgård

25

texten. Pang på rödbetan direkt och inte alltså inte så, så lite kringprat eller
kringskrivande som möjligt. Det är liksom vår grej, det är ju vårt sätt att
skriva böcker. Och det är ju mycket det som uppskattas av dem som köper
våra böcker, just att det är väldigt lite runtomkring och väldigt fokuserad text.
(Gunnar)

Anna säger att hon har fått vänja sig av med sitt gamla sätt att skriva när hon
började på BL, precis som hon en gång fick göra när hon började på jurist-
linjen.

Men det där är ju lite komiskt […] för innan man börjar läsa där [på jurist-
linjen] då hade man ju ett sätt att skriva. Sen när man kom dit, då fick man
vänja sig vid att skriva mer juridiskt. Och så kommer man hit, och då får man
vänja sig av med det igen. Så det är ju så himla olika. Fast jag tycker […] när
man kan skriva på det här sättet, varför skriva på något annat sätt då? Man
krånglar ju oftast bara till det.
---
Det var någonting som lockade mig, att kunna skriva förståeligt. Att normala,
[…] att gemene man förstår det. […] man förstår ju inte själv ibland när man
läser juridiska böcker, då blir man ju alldeles yr i bollen. (Anna)

Kravet på formmässig styrning verkar fungera bra för de anställda på BL,
men det kan bli problem när man anlitar externa författare. De kan ha svårt
att anpassa sig efter BL:s normer. Det är en av anledningarna till varför man
helst skriver böckerna själva.

Låt mig avsluta med ett citat från Pål som jag tycker illustrerar den form-
mässiga styrningen på BL:

Det blir väl lite blandning av vad de har skrivit och ett eget sätt att skriva.
Och även företagets sätt att skriva. En passivform ryker ju naturligtvis. Det är
visserligen jag som ändrar den, men det är ju så att säga i normen som vi har
när vi arbetar. (Pål)
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Del 3 Slutsatser och diskussion

Min undersökning består av en analys av textproduktionsprocessen, källorna
och skribentvillkoren. I det här kapitlet kommer jag först att ta upp allmänna
teoretiska resonemang tillsammans med de konkreta resultaten från BL.
Därefter avslutar jag med en diskussion om hur mina resultat förhåller sig
till tidigare forskning.

Slutsatser

Textproduktionen på BL har stora krav på sig att gå snabbt. Processen
påverkas bland annat av marknadsanalys, reklamtexter och deadline. Ett sätt
att hålla nere produktionstiden är att återanvända egna texter. Den snabba
produktionstakten som kräver återanvändning av text gör att textproduk-
tionen på BL liknar textproduktionen på en nyhetsredaktion.

Jag har delat upp den information som en skribent måste ha för att kunna
skriva en text i internaliserad kunskap och källor. Källorna kan i sin tur
delas in i kategorierna muntlig/skriftlig, intern/extern, primär/sekundär och
elektronisk/ej elektronisk. Hur en källa kategoriseras har betydelse för hur
den används i textproduktionen.

De källor som används mest på BL är primära källor, alltså lagtext och
domar samt interna källor, alltså tidigare böcker ur den egna produktionen.
För inspiration och inläsning använder man också sekundära källor, till
exempel andra böcker, som behandlar de ämnen man skriver om. Ytterligare
en viktig källa är frågeservice, som är en kombination av en intern/extern
och muntlig/skriftlig källa.

I kapitlet Skribenten konstaterar jag att skribenter kan vara styrda både av
hur mycket de använder skriftliga källor och av vad som styr deras språkliga
val. Enligt detta utvecklar jag en skribentmodell som delar in skribenter i
textuellt styrda/fria och formmässigt styrda/fria.

Skribenterna på BL är enligt min modell textuellt och formmässigt styrda.
Den textuella styrningen hjälper skribenten i textproduktionen. Det är van-
ligt att man tidigt i skrivprocessen klipper in en text som sedan omdispo-
neras, omformuleras och kanske klipps bort igen. Textåtervinningen
fungerar alltså som en trygghet för skribenterna, i och med att de har
någonting att utgå ifrån. Den formmässiga styrningen minskar kraven på
skrivutbildning. Det är viktigare att man kan låta sig formas in i Björn-
lundensiska än att man har förmåga att reflektera över de formmässiga
idealen. Skribenterna stöter på olika problem beroende på hur skrivvana de
är sedan tidigare. En van skribent kan ha svårt att vänja sig av vid tidigare
ideal och låta sig formas in i Björnlundensiska, medan en ovan skribent kan
ha svårt att omsätta den språkliga formen i formuleringar.
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Om skribentmodellen hade innehållit en tredje axel, för vad som styr den
individuella skrivprocessen, hade skribenterna på BL betecknats som fria på
den axeln. Alla uppmuntras att hitta sitt eget sätt att skriva böcker. Men det
kan ta ett tag innan en ny skribent kommer fram till ett arbetssätt som
fungerar för henne. För att en ny skribent ska komma in i skrivandet på BL
krävs det att hon:

� Har gott självförtroende för att våga lämna ifrån sig en text för att få
den kritiserad.

� Är prestigelös. Hon måste själv begära feedback, på såväl arbetssätt
som själva texten, tidigt i processen. Ingen kräver av henne att hon
ska göra det, så det är viktigt att hon själv tar steget.

� Är envis  för att se till att hon får den hjälp hon behöver för att
komma vidare.

� Har förmåga att ta till sig kritik och omsätta den i nya handlingar.

Diskussion

Den kanske viktigaste utgångspunkten för min undersökning är forskning
om sändare och skribenter. Jag har föreslagit en ny skribentmodell som
inbegriper alla skribenter av en text. Min definition av skribent liknar Bells
author, men den har också likheter med den person som Bell kallar editor.
Skillnaderna i våra resonemang är att jag utgår ifrån ett vidare begrepp,
skribent, för att sedan snäva av det genom de olika villkor som en skribent
kan arbeta under. På så sätt kan skribentbegreppet innehålla både personer
som är textuellt styrda, och alltså återanvänder mycket text, och personer
som skriver utan att använda skriftliga källor. Bell säger själv att det är
komplicerat att definiera en journalist som author, men enligt min modell
kan man definiera journalisten som en textuellt styrd skribent. Min modell
är alltså tänkt att både kunna vidga och snäva åt skribentbegreppet.

Min analys av textproduktionen stämmer överens med bland annat
Gunnarssons (1999) konstaterande att skrivande i en organisation kräver
kunskaper om dess struktur och värderingar. Det visas bland annat av att det
är lättare för de interna skribenterna än de externa att skriva en typisk BL-
bok. De interna skribenterna är en del av företaget och de vet vad som krävs
för att deras texter ska stämma överens med företagets ansikte utåt.

I min analys av skrivprocessen har jag utgått från Flower & Hayes modell.
De svar jag har fått i intervjuerna bekräftar att planering, språkliga val och
formulering är parallella processer. I Flower & Hayes modell finns dock
ingen utförlig information om var inspirationen till den text man ska skriva
kan komma ifrån. För att komma åt vad som ligger bakom texterna har jag
utgått från resultat från forskning om intertextualitet. I kapitlet Källor
försöker jag visa att andra texter inte bara är viktiga för slutprodukten,
texten, utan även för textproduktionsprocessen.
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Det hade varit intressant att vidga undersökningen med en textanalys, för att
komplettera analysen av skribentvillkoren och för att se hur dessa påverkar
texten. En skribent som arbetar under textuell styrning återanvänder mycket
annan text. Är detta alltid uppenbart i texten, eller kan det döljas på olika
sätt? Hur påverkar de formmässiga idealen texten? En användar-
undersökning skulle också kunna visa hur de formmässiga idealen värderas
av läsarna.

För att skribentmodellen ska kunna användas i andra sammanhang måste
den också utvärderas. Detta skulle kunna göras genom att placera in olika
skribenter i situationer med liknande skribentvillkor. En sådan undersökning
skulle kunna visa hur stor påverkan skribentvillkoren har på texten.
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