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I denna uppsats undersöks orsakerna till varför Konjunktur-
institutet har problem med brist på språklig enhetlighet i sina 
publikationer, den interna skrivhandledningen till trots. 
Undersökningen omfattar en närläsning av skrivhandledningen 
samt en användarundersökning. Syftet har varit att studera 
skrivhandledningens innehållsliga struktur, samt undersöka den 
faktiska användningen bland skribenterna.  
Resultatet av närläsningen visar att flera av de frågor, som vid 
en tidigare undersökning identifierats som problem i 
publikationerna, inte behandlas alls i skrivhandledningen. 
Andra behandlas kortfattat. Skrivhandledningen uppvisar 
dessutom brister i den övergripande dispositionen samt i 
information och argument knutna till målgrupp och 
läsarvänlighet.  
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1 Inledning  
 
 
Konjunkturinstitutet grundades 1937 och är en statlig myndighet under 
Finansdepartementet. Konjunkturinstitutet analyserar den ekonomiska ut-
vecklingen både i Sverige och internationellt, och bedriver även egen forsk-
ning. De prognoser som tas fram används som beslutsunderlag för den eko-
nomiska politiken i Sverige, men institutet är oberoende och tar ingen 
politisk hänsyn i sitt arbete. Konjunkturinstitutet har cirka 60 anställda, var-
av tre fjärdedelar är ekonomer.  

Konjunkturinstitutet ger ut en mängd olika publikationer, varav 
Konjunkturläget är en. Konjunkturläget ges ut fyra gånger per år och dess 
målgrupp är bland annat politiker och marknadsanalytiker. Konjunktur-
institutet uppger att man förutsätter att läsaren har förkunskaper mot-
svarande 20 högskolepoäng i nationalekonomi.  

Ett trettiotal skribenter (ekonomer) tar fram underlag, gör beräkningar 
och skriver de texter som tillsammans utgör Konjunkturläget. Varje skribent 
skriver sina egna texter baserade på de beräkningar man gjort. Beräkningar 
och prognoser, men även i viss mån texterna, diskuteras avdelningsvis. 
Arbetet är noggrant organiserat med rutiner kring utkast och återkoppling. 
Totalt skriver skribenterna fyra utkast.  

Vid en tidigare undersökning av arbetsprocessen (Gransell & Thunholm 
2005) uppgav ett flertal skribenter att de, på grund av det pressade tids-
schemat, gärna förlitar sig på sitt eget huvud när det gäller språkfrågorna. 
Skribenterna menade att en stor del av skrivarbetet görs på rutin, och att de 
sedan avvaktar eventuell återkoppling från dem som läser utkasten. Det 
framkom också att skribenterna återanvänder en del av sitt textmaterial. 
Formuleringar och fraser återkommer, men med reviderade siffror.  

Det stora antalet skribenter gör att språket och stilen i publikationen 
varierar. Skribenterna månar gärna om sin språkliga frihet, samtidigt som de 
säger sig anse att det är viktigt att publikationen uppfattas som enhetlig. Och 
tanken är ju mycket riktigt att Konjunkturinstitutet som helhet ska uppfattas 
som publikationernas avsändare.  

 Bristen på språklig enhetlighet har resulterat i att Konjunkturinstitutet ut-
arbetat en intern skrivhandledning. Trots att man nu har en skrivhandled-
ning, kvarstår många utav problemen i texterna. Vad beror det på?  

 
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med min undersökning är att studera skrivhandledningens innehålls-
liga struktur. Dessutom vill jag undersöka den faktiska användningen av 
skrivhandledningen bland skribenterna. 

Det är min förhoppning att jag med hjälp av denna undersökning ska 
närma mig orsakerna till varför man på Konjunkturinstitutet fortfarande har 
problem med bristen på språklig enhetlighet i Konjunkturläget, skrivhand-
ledningen till trots. Min hypotes är att texterna fortfarande har dessa brister 
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eftersom skrivhandledningen inte används och/eller för att skrivhandled-
ningen är otillräcklig. 

För att testa min hypotes och uppnå mitt syfte har jag delat in min under-
sökning i två delar – en närläsning av skrivhandledningen och en användar-
undersökning. 

I närläsningen av skrivhandledningen kommer jag att främst koncentrera 
mig på frågor kring innehållet och hur det presenteras. Min hypotes är att 
skrivhandledningen brister i sin målgruppsanpassning, att den är alltför om-
fattande och otydlig i sitt budskap för att vara användarvänlig.  

När det gäller användarundersökningen är de centrala frågorna om och 
hur skrivhandledningen används av skribenterna. Ingen skrivhandledning i 
världen kan påverka skribenters sätt att skriva, om den inte används. 
 

 
 

1.2 Bakgrund 
 
Jag har tidigare, tillsammans med Jenny Gransell, gjort en undersökning av 
vilka kommunikativa problem som finns i Konjunkturinstitutets publikation 
Konjunkturläget. Den undersökningen kom till stånd på uppdrag av 
Konjunkturinstitutets ledning och informationsavdelning, och utfördes 
under våra två praktikperioder på Språkkonsultlinjen1 (vår- och hösttermin 
2005).  

Generaldirektören, informationsavdelningen och publikationens produk-
tionsansvarige hade då uttryckt ett intresse för att effektivisera arbetet med 
publikationen och ville uppnå en större enhetlighet i slutprodukten. De 
upplevde att en mängd språkliga brister kvarstod i slutet av arbetet - många 
korrekturrundor till trots – och de önskade komma till rätta med detta 
problem.  

Arbetet i den undersökningen koncentrerades kring en textanalys av ett 
nummer av Konjunkturläget (Konjunkturläget mars 2005) – en tämligen 
omfattande publikation på cirka 125 sidor. En kartläggning av den bakom-
liggande arbetsprocessen gjordes också. Uppdraget var att lokalisera 
problemen samt att presentera ett åtgärdspaket.  

Skillnaderna gällande språk och stil i publikationens olika kapitel – det 
vill säga det som ledningen uppfattade som brist på enhetlighet – var föga 
överraskande med tanke på antalet skribenter som deltar i arbetet med 
Konjunkturläget. De är, som tidigare nämnts, cirka trettio personer som 
skriver texterna. Samtliga skribenter skriver ”anonymt”, det vill säga ingen 
undertecknar med sitt namn, vilket naturligtvis beror på att man vill att läs-
aren ska uppfatta Konjunkturinstitutet som publikationens enda avsändare.  

Undersökningen av Konjunkturläget visade att bristen på enhetlighet 
hade sin grund i ett antal kommunikativa problem. Dessa kommunikativa 
problem rörde: 

 
 

                                                 
1 Språkkonsultlinjen 100 poäng, ges vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms 
universitet. 
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- dispositionen 
- sammanfattningarna 
- rubriksättningen 
- styckeindelningen 
- textbindningen 
- syntaxen  
 

För att komma till rätta med de mer övergripande problemen som 
disposition, sammanfattningarnas innehåll och utformning, samt rubrik-
användningen bör Konjunkturinstitutet fatta ett centralt beslut om hur pub-
likationen ska se ut. De övriga problemen kan man i viss mån komma till 
rätta med genom en ökad kunskap hos skribenterna.  

Här bör tilläggas att vi även tyckte oss ana en viss vilsenhet hos skribent-
erna angående hur de skulle förhålla sig till publikationernas mottagare.2 

I det åtgärdspaket som vi presenterade under hösten 2005 ingick skriv-
kurser. Ett tiotal av skribenterna deltog i dessa kurser som vi ledde. Kurs-
innehållet utformades med utgångspunkt i de kommunikativa problem vi 
funnit i vår undersökning. Vi presenterade också undersökningsresultaten 
för Konjunkturinstitutets generaldirektör, prognoschef och avdelningschef-
er. Vi passade då på att lägga fram förslag om att Konjunkturinstitutet borde 
fundera över att ersätta den omfattande skrivhandledningen med en mer 
kortfattad skrivpolicy. Framtagande av denna skrivpolicy ingick dock inte i 
vårt uppdrag. Vi föreslog dock att en sådan policy i någon mån borde 
grunda sig på de punkter vi tagit fasta på när vi utformade våra skrivkurser. 

Ett stort problem i arbetsprocessen bakom Konjunkturläget är naturligtvis 
tiden, eller snarare bristen på tid. En stor del av arbetet ägnas åt national-
ekonomiska beräkningar och prognoser, vilket gör att den enskilde 
skribenten kanske inte lägger så mycket tankemöda på själva språkformen. 
Skrivandet blir, trots att många uppfattar det som ganska roligt, åtminstone 
inledningsvis, en sekundär uppgift i förhållande till beräkningarna.  

Som tidigare nämnts, antydde flera skribenter att de förlitade sig på sitt 
eget huvud och gjorde en stor del av skrivarbetet på rutin, för att sedan av-
vakta återkopplingen efter korrekturläsningen. Vid tidspress framstår natur-
ligtvis ett sådant förhållningssätt som det mest effektiva för den enskilde 
skribenten.  

Att skribenterna under denna tidspress, när de upplever att de inte ens 
hinner fundera över skrivfrågor, skulle sätta sig och läsa i skrivhandledning-
en är knappast troligt. Under den tid vi då tillbringade i Konjunktur-
institutets korridorer fångade vi upp antydningar om att skribenterna kanske 
rentav inte fäste så stor vikt vid skrivhandledningen. De månade gärna om 
sin frihet, något som krockar med den – paradoxalt nog – utbredda uppfatt-
ningen om att publikationen borde sträva efter större språklig enhetlighet. 
Individens frihet och kollektivets enhetlighet är två kontrahenter som kan 
vara svåra att värna samtidigt.  

Någon analys av skrivhandledningen har inte utförts. Vi fick dock möj-
lighet att översiktligt studera den. De antydningar vi fått från skribenterna 
                                                 
2 Konjunkturinstitutet hade dock beställt en användarundersökning som slutfördes senare 
under våren 2005. Resultatet av den undersökningen presenterades för samtliga anställda 
senare samma höst. 
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angående deras förhållningssätt till skrivhandledningen gjorde att tanken 
väcktes om att här fanns mer material att undersöka. 
 
 
 

1.3 Utgångspunkter och teoretisk bakgrund 
 
Hellspong & Ledin (1997:30ff) konstaterar att en text är kommunikativ, 
intentionell, verbal, stabil, koherent, konventionell och kreativ. Men vad be-
tyder då detta?  

Att en text är kommunikativ innebär att den har ett budskap, att 
skribenten vill säga något med sin text. Att den är intentionell innebär att 
den är avsiktlig. En text blir sällan till av en händelse, utan skrivs så att säga 
”med flit”, inte minst med tanke på att ett budskap ska förmedlas.  

Stabil är texten i den bemärkelse att den är redan skriven och klar när den 
väl möter sin läsare. Varken skribent eller läsare har i den stunden möjlighet 
att påverka texten. Verbal är inte något märkvärdigare än att vi använder oss 
av ord för att skapa en text. Att en text är koherent betyder att den är 
sammanhängande, och det är en förutsättning för att vi alls ska uppfatta 
texten som en text.  

Slutligen är text något konventionellt – det vill säga den följer vedertagna 
normer och regler – men innehåller också alltid ett visst mått av kreativitet. 
Det är ytterst sällsynt att vi skriver en text som redan finns (Hellspong & 
Ledin 1997:37).  

Ovanstående resonemang skulle kunna resultera i en slutsats om skriv-
ande – att skriva handlar i stort om att kommunicera. Vi skriver en text för 
att vi har ett budskap som vi vill förmedla. Att skriva en skrivhandledning är 
att vrida den tanken ännu ett varv – då skriver vi för att påverka andras sätt 
att skriva, så att de i sin tur ska nå ut med sitt budskap.  

Budskapet – syftet – med Konjunkturinstitutets skrivhandledning är, 
enkelt uttryckt, att verka för enhetligare texter i Konjunkturläget och Löne-
bildningsrapporten. Hur lyckas då Konjunkturinstitutet med att uppnå skriv-
handledningens syfte? En av mina hypoteser är att skrivhandledningen är 
otillräcklig, att den är för omfattande och otydlig i sitt budskap för att vara 
användarvänlig. Men hur ska man då bära sig åt för att nå ut med sitt bud-
skap? Hur skriver man en bra text? Och vad är egentligen en bra text? 

En bra text är en text som på ett läsarvänligt sätt lyckas förmedla det bud-
skap den är tänkt att förmedla. Kort sagt en text som uppfyller sitt syfte. 
Följande definition har jag hämtat från en annan skrivhandledning – goda 
texter är ”de texter som dina läsare uppfattar på det sätt som du vill att de 
ska uppfattas” (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2003). 

Ehrenberg-Sundin har varit med att starta den så kallade Klarspråks-
gruppen, som ursprungligen hade sitt säte i Regeringskansliet, men som från 
och med 1 juli i år tillhör Institutet för språk och folkminnen. Klarspråks-
gruppens arbete har i första hand inriktat sig på att få myndigheter att över-
ge den så kallade kanslisvenskan, och istället skriva ”klarspråk”.  
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Klarspråksgruppens definition av klarspråk återfinns nedan – något som 
kan vara till hjälp när jag ska försöka definiera vad en läsarvänlig och god 
text är. 
 

”Klarspråk är att 
• skriva för läsaren 
• veta vad man vill uppnå med texten 
• planera och strukturera innehållet 
• skriva informativa rubriker 
• sammanfatta det viktigaste 
• vara så personlig som sammanhanget tillåter 
• använda aktiva verbformer när det går 
• använda begripliga ord 
• förklara svåra men nödvändiga termer 
• vara konkret 
• följa ’Myndigheternas skrivregler’ 
• läsa varandras texter och ge goda råd.” 

(Hämtat ur Klarspråksgruppen – för ett klart och enkelt myndighetsspråk, 
2004) 

 
Som synes i citatet ovan, ställer Klarspråksgruppen krav på såväl själva 
skrivprocessen som rent språkliga aspekter, för att man ska kunna göra gäll-
ande att en text verkligen är skriven på klarspråk.  

Klarspråksgruppens arbete inriktar sig som sagt på myndigheters sätt att 
skriva. Konjunkturinstitutet är förvisso en myndighet, men själva skrivhand-
ledningen är avsedd för internt bruk. Dock kan man ju konstatera att de text-
er som Konjunkturinstitutet ska producera med hjälp av denna skrivhand-
ledning borde vara skrivna på klarspråk, i enlighet med Klarspråksgruppens 
ambitioner. Därför anser jag att det är intressant att nämna Klarspråksgrupp-
ens definition i denna undersökning. Det kan ju vara lämpligt om skriv-
handledningen, så att säga, föregår med gott exempel och att dess författare 
tar fasta på ovanstående rekommendationer.  

Jag kommer dock inte att använda just denna definition som utgångs-
punkt för min analys. Jag har istället utarbetat egna kategorier att utgå ifrån. 
Dessa kategorier tar, i och för sig, i viss mån avstamp i Klarspråksgruppens 
definition, men grundar sig främst på de kommunikativa brister som den 
tidigare undersökningen av Konjunkturläget (Gransell & Thunholm 2005) 
påvisade. Skrivhandledningen är ju tänkt att vara till hjälp i arbetet med just 
Konjunkturläget, men också Lönebildningsrapporten. 3 

För att kunna skriva för sin läsare, som Klarspråksgruppen rekommen-
derar, och för att nå fram med sitt budskap, bör man naturligtvis veta något 
om textens mottagare – läsaren. Man bör veta vad läsaren har för förkun-
skaper, vad han/hon kan vara intresserad av att veta mer om, och också vad 
som är ointressant eller rentav överflödigt att ha med i texten (jmf 
                                                 
3 I min undersökning utgår jag delvis från en tidigare undersökning av de kommunikativa 
problemen i Konjunkturläget. Skribenternas arbete med Konjunkturläget är betydligt mer 
omfattande än det med Lönebildningsrapporten. Den senare ges dessutom ut endast en 
gång per år, vilket kan jämföras med Konjunkturläget som ges ut varje kvartal. Samman-
taget är detta orsakerna till att jag främst kopplar min undersökning texterna i Konjunktur-
läget, och inte till de i Lönebildningsrapporten.  
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Ehrenberg-Sundin m.fl. 2003:15ff). Den som författat skrivhandledningen 
bör följaktligen vara medveten om skribenternas förkunskaper och behov. 

I förlängningen måste skrivhandledningen också ge skribenterna kunskap 
om dem som är deras mottagare i sin tur. Man skulle kunna säga att en 
skriven text måste vara mer heltäckande, eller mer helgarderad, i jämförelse 
med det talade ordet. När man talar med någon kan man alltid anpassa sig 
och göra snabba förändringar, allt beroende på den respons man får av sin 
lyssnare. Skrivandet ger ju av naturliga skäl ingen direktrespons från läsar-
en, och därför måste man ha läsarens potentiella reaktioner i bakhuvudet 
redan när man skriver (jmf Melin 2004). 

Skrivhandledningar som på olika sätt hjälper skribenter att skriva med 
sina läsare i åtanke finns det många av. Ett flertal av dem grundar sig med 
stor sannolikhet på sunt förnuft, men också på den forskning som finns 
kring just läsbarhet. 

Det finns exempelvis studier kring minnet, och hur man bör skriva för att 
inte påfresta läsarens korttidsminne mer än vad det faktiskt kan klara av 
(jmf Melin 2004). Det finns också forskning kring hur en god textbindning 
kan hjälpa läsaren både vad gäller att öka såväl läshastighet som läsför-
ståelse (jmf Nyström 2001). 

Skrivhandledningar kan sägas tillhöra en speciell genre. Målet med text-
en är att ge råd åt skribenter, och texten är därför, förhoppningsvis, av peda-
gogisk art. Genren skrivhandledningar – som jag valt att studera – tillhör 
sakprosan. Sakprosa kan sägas vara något som är negativt definierat, det vill 
säga vi uppfattar sakprosa som ”allt som inte är skönlitteratur”. Med en 
sådan definition blir naturligtvis begreppet i det närmaste av oändlig vidd 
(Englund, Ledin & Svensson 2003:36). Det kan sträcka sig från en lagtext 
till kom-ihåg-lappen du skrev och satte på kylskåpet hemma, från ett recept 
på lutfisk till – ja, varför inte – en skrivhandledning på Konjunkturinstitutet.  

Eftersom jag har för avsikt att studera skrivhandledningens innehållsliga 
struktur hade en tänkbar metod varit att göra det utifrån exempelvis 
Hellspong & Ledins analysmetoder (1997). De förespråkar där en analys av 
textens ideationella struktur, genom att man studerar textens tema, proposi-
tioner och perspektiv. Detta angreppssätt hade naturligtvis kunnat vara en 
möjlig utgångspunkt för min analys av Konjunkturinstitutets skrivhandled-
ning. Jag har dock bekantat mig med skrivhandledningens innehåll genom 
närläsning. Denna metod har använts i olika studier, bland annat Mårdsjö 
(1992) och den tidigare undersökningen på Konjunkturinstitutet (Gransell & 
Thunholm 2005).  

Som jag ovan konstaterat finns det många skrivhandledningar, men dess-
värre finns få undersökningar kring hur en skrivhandledning bör utformas 
för att vara effektiv. 

Ett stort antal studier har förstås gjorts när det gäller skrivande i stort. 
Den så kallade skrivforskningen har en spännvidd från psykolingvistiken på 
den ena sidan och sociolingvistiken på den andra. Den psykolingvistiska 
skrivforskningen har främst rört skrivande på ett mikroplan – det vill säga 
man har studerat de kognitiva processer som pågår när en enskild skribent 
skriver (jmf Blåsjö 2006:13ff). Många forskare menar dock att den psyko-
lingvistiska synen på skrivande är otillräcklig främst på grund av att full-
ständig fokus är på den enskilde individen. Sociolingvister framhåller den 
sociala aspekten av skrivande, då det ju trots allt handlar om att 
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kommunicera. Gemensamt för den sociolingvistiska forskningsinriktningen 
är tanken om att skrivande är situerat i en social kontext (jmf Blåsjö 
2006:22).  

Ett flertal sociolingvistiska studier har naturligtvis varit nära knutna till 
pedagogiken och behandlat frågan om hur man bäst lär ut skrivande till 
skolelever. Dessa studier har gett upphov till olika ”skolor” kring skrivande, 
som exempel kan nämnas processkivande och den så kallade SFL-peda-
gogiken (jmf Blåsjö 2006:11ff). Det finns även forskning som rör skribent-
ernas utveckling i yrkeslivet – hur han/hon socialiseras in i en yrkeskultur. 
Här kan nämnas Gunnarssons banbrytande studie (1992) som i det närmaste 
kan kallas kommunikationsetnografisk (jmf Blåsjö 2006:49).  

Ett perspektiv, liknande Gunnarssons (1992), hade naturligtvis varit en 
intressant utgångspunkt för studier kring skrivandet bland national-
ekonomerna på Konjunkturinstitutet. Nu är dock syftet med denna under-
sökning inte att studera själva skrivprocessen i sig, utan fokus ligger helt 
och hållet på skrivhandledningen. Jag vill undersöka vilken hjälp skribenter-
na har av den, och därmed får den bli min utgångspunkt.  

Men hur lär man då ut skrivande med hjälp av en skrivhandledning? Mig 
veterligen är forskningen än så länge begränsad på detta område. Nord har 
dock gett sig i kast med just skrivhandledningar i sin undersökning ”Skriv 
kort och begripligt, framförallt kort” (Nord 2002). Nord gör här en studie av 
språk och innehåll i, inte mindre än, fem myndigheters skrivhandledningar.  

Resultatet av Nords undersökning visar att de olika skrivhandledningarna 
är tämligen lika när det gäller yttre faktorer, men skiljer sig åt i grad av 
normering. Nord pekar också på att de flesta av dem använder en alltför för-
enklad argumentation för att kunna åstadkomma någon verklig förändring i 
riktning mot klarspråk. Han menar att man bör argumentera väl för att 
kunna påverka skribenterna. 

  
Om man skall åstadkomma en förändring av språkbruks-
mönster måste man arbeta med attityderna till språkbruket. Det 
är inte sannolikt att myndighetsspråket kan bli bättre om det 
inte görs begripligt varför en förändring är nödvändig. (Nord 
2002:59) 

 
Nord poängterar också vikten av att ”prioritera begripligheten och de 
djupare förklaringarna framför kortheten och den slagordsmässiga enkel-
heten (Nord 2002:59).  

Min undersökning är av en tämligen praktisk karaktär, jag vill undersöka 
innehållet i Konjunkturinstitutets skrivhandledning och ta reda på hur den 
används av skribenterna. Det är förstås min förhoppning att undersökningen 
ska vara till nytta för Konjunkturinstitutet.  



 10

2 Material och metod 
 
 
 

2.1 Material 
 
Det material kring vilket hela min undersökning kretsar är 
Konjunkturinstitutets skrivhandledning Skrivtips, skrivregler, terminologi 
och tekniska hjälpmedel för Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten. 

Nedan följer en presentation av skrivhandledningens situationskontext. 
Jag har delat in den i tre delar – verksamhet, deltagare och kommunikations-
sätt, i enlighet med Hellspong & Ledin (1997:49 ff). 

Underlag för nedanstående presentation av skrivhandledningens 
situationskontext består av information som jag fått dels genom samtal med 
Konjunkturinstitutets informationsavdelningen, dels genom information 
som tidigare redovisats i Gransell & Thunholm (2005). 

 
 
 

2.1.1 Verksamheten 
 
Konjunkturinstitutets skrivhandledning Skrivtips, skrivregler, terminologi 
och tekniska hjälpmedel för Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten är 
en intern skrivhandledning, det vill säga den används enbart av 
Konjunkturinstitutets anställda.  

Skrivhandledningen syfte är främst att vara behjälplig för de trettiotal 
skribenter som arbetar med Konjunkturinstitutets två publikationer 
Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten. Det stora antalet skribenter 
har resulterat i svårigheter att producera språkligt enhetliga texter. Det är 
inte är frågan om bristande enhetlighet rörande prognoser och dylikt, utan 
på ett rent språkligt plan.  

På Konjunkturinstitutet har man velat stävja det alltför personligt påverk-
ade skrivandet. En lösning skulle kunna ha varit att låta någon korrekturläsa 
och redigera dessa språkliga differenser, men tidspressen med publikation-
erna tillåter inte en sådan lösning.  

Sammantaget skrivs fyra utkast. Utkasten läses och kommenteras av så 
kallade redaktionsgrupper. Dessa grupper består till en början av enhets-
chefer, en skribent från respektive enhet samt en person från informations-
avdelningen. När det är dags för nästföljande två utkast har gruppernas 
sammansättning förändrats något, enhetscheferna är kvar, men övriga 
personer har ersatts av generaldirektören eller prognoschefen. Det fjärde och 
sista utkastet läses av generaldirektören och prognoschefen. De har då 
endast 24 timmar till sitt förfogande. I egenskap av ansvarig myndighet för 
nationalekonomiska prognoser, strävar Konjunkturinstitutet självfallet efter 
att presentera så färska och stringenta prognoser som möjligt. Därför 
fokuseras den avslutande korrekturläsningen på själva prognoserna. 
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Slutligen får två så kallade jokrar – det vill säga två anställda som inte är in-
blandade i skrivprocessen i övrigt – till uppgift att läsa och leta efter rena 
stavfel, felaktiga hänvisningar och liknande. 

I ett försök att lösa skrivfrågorna på ett tidigare stadium beslutade 
generaldirektören, informationsavdelningen och publikationernas produk-
tionsansvarige att låta ta fram en intern skrivhandledning. Förhoppningen 
var att denna ska hjälpa skribenterna att hålla sig till en mer enhetlig stil i 
texterna.  

Allt eftersom problemområden uppdagats av såväl redaktionsgrupper 
som skribenter, har olika dokument tagits fram för att vara till hjälp i skriv-
processen. Detta resulterade exempelvis i ett dokument för de tekniska 
hjälpmedel som finns till hands för att uppnå ett enhetligt grafisk uttryck i 
publikationerna. Det fanns också ett omfattande terminologidokument där 
man fastslog hur skribenterna skulle förhålla sig till, och använda sig av, 
vissa återkommande termer.  

Konjunkturinstitutet har lagt ned extra mycket arbete på just termino-
login. Terminologidokumentet föregicks, enligt uppgifter från informations-
avdelningen, av omfattande diskussioner mellan inblandade skribenter och 
ansvariga chefer. Det är förstås viktigt att skribenterna är tydliga och 
stringenta i sin användning av facktermer, delvis på grund av att man på 
Konjunkturinstitutet har ambitionen att vara normgivande för makro-
ekonomisk terminologi på svenska.  

Så småningom fanns på Konjunkturinstitutet ett antal dokument som alla, 
i större eller mindre utsträckning, rörde det språkliga uttrycket i publika-
tionerna Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten. Det var förstås 
opraktiskt att arbeta med alla dessa olika dokument, och därför slogs doku-
menten helt enkelt samman till ett enda, därav den allomfattande titeln – 
Skrivtips, skrivregler, terminologi och tekniska hjälpmedel för Konjunktur-
läget och Lönebildningsrapporten. 

Handledningen består av totalt nio kapitel. Kapitlen är följande, i tur och 
ordning:  

 
• Gemensam skrivpolicy 
• Skrivanvisningar 
• Allmänna skrivregler  
• Skrivregler – mer specifika för Konjunkturinstitutet  
• Terminologi – några viktiga definitioner 
• Tekniska hjälpmedel 
• Checklista innan utkast lämnas 
• Korrekturläsning  
• Korrekturtecken 
 
Eftersom skrivhandledningen endast finns tillgänglig på Konjunktur-
institutets intranät, och dessutom är en intern produkt som inte är avsedd för 
spridning utanför institutet, ges tyvärr inte möjlighet för läsaren att ta del av 
den i form av bilaga eller dylikt. Men resultatredovisningen från min närläs-
ning kommer förhoppningsvis att ge en god bild av innehållet.  

Innehållet i skrivhandledningen uppdateras ständigt. Bakomliggande or-
saker till dessa uppdateringar kan exempelvis vara att diskussioner upp-
kommit kring vissa delar, exempelvis om hur ett ord eller en term bör för-
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kortas. Ibland har också helt nya termer tillkommit. Det kan till exempel 
röra sig om ett nytt lagförslag som man måste ha en gemensam benämning 
för. Uppdateringarna sker inför arbetsstarten med ett nytt nummer av 
Konjunkturläget. Beslut om förändringarna fattas på ett skrivmöte, där led-
ning och avdelningschefer deltar.  

Skribenterna får information om förändringarna vid det så kallade start-
mötet, ett möte som fungerar som startskottet för arbetet med ett nytt 
nummer av Konjunkturläget. På skrivhandledningens förstasida anges också 
vilka förändringar som gjorts, och vilka eventuella nyheter som tillkommit, 
sedan förra versionen. 

Den version av skrivhandledningen som jag har ägnat mig åt är daterad 
september 2006. 

 
 
 

2.1.2 Deltagare 
 
Skrivhandledningens mottagare är Konjunkturlägets och Lönebildnings-
rapportens skribenter. Jag kommer fortsättningsvis att benämna dessa som 
just skribenter, för att de inte ska blandas samman med publikationernas 
mottagare/läsare. 

Vilka är då handledningens sändare? Ledningen delegerade uppdraget att 
ta fram en skrivhandledning till den som är produktionsansvarig för tidigare 
nämnda publikationer. På en övergripande nivå är det förstås ledningen som 
står som avsändare för skrivhandledningen, men i praktiken är så gott som 
alla skribenter medvetna om att handledningen till största delen har tagits 
fram av en av deras kollegor – en skribent och tillika den person som är an-
svarig för arbetet kring Konjunkturläget. Dessutom har personal från 
informationsenheten medverkat i vissa delar.  

Jag har i denna undersökning inte gått närmare in på att undersöka vem 
som skrivit vad, eftersom jag inte har för avsikt att studera maktaspekter 
eller liknande. Jag nöjer mig med att konstatera att skribenterna är medvetna 
om vem som sammanställt skrivhandledningen. 

 
 
 

2.1.3 Kommunikationssätt 
 
Konjunkturinstitutets skrivhandledning finns publicerad som en pdf-fil på 
intranätet KIWI. Skrivhandledningen finns även tillgänglig på den så kallade 
startsidan. Startsidan uppdateras inför varje nytt nummer av 
Konjunkturläget och den innehåller information kring arbetet, så som tids-
planer och dylikt. 

Det ständiga förändringsarbetet som pågår – en ny version av skriv-
handledningen presenteras varje kvartal – innebär att det inte är särskilt 
lämpligt att låta trycka handledningen för att dela ut till skribenterna. 
Informatören har dock tipsat skribenterna om att själva skriva ut den del 
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som går under benämningen ”Den gemensamma skrivpolicyn” och placera 
den lättåtkomlig på sina anslagstavlor.  

 
 
 

2.2 Metod 
 
För att uppfylla undersökningens syfte har jag använt mig av två metoder, 
dels närläsning, dels en användarundersökning i enkätform.  
 
 
 

2.2.1 Närläsning 
 
Då det redan vid en översiktlig läsning tydligt framgår att skrivhandledning-
en inte är en helhetsprodukt, utan är sammansatt av flera separata delar, an-
ser jag att närläsning är en lämplig metod att närma sig skrivhandledningen.  

Eftersom syftet är att undersöka skrivhandledningens innehållsliga 
struktur behöver jag tränga in i materialet för att får en djupare bild av vad 
som kan tänkas vara såväl dess förtjänster som brister. Närläsning är en 
kvalitativ undersökningsmetod, där jag låter min kunskap om materialet – 
kunskap som jag förvärvar allteftersom arbetet fortlöper – hjälpa mig att 
tolka och diskutera texten (jmf Mårdsjö 1992:96).  

Närläsning var också den metod som användes i den tidigare undersök-
ningen av de kommunikativa problemen i Konjunkturläget (Gransell & 
Thunholm 2005). Genom att läsa texterna, lärde vi känna materialet och 
kunde på så sätt identifiera vilka problem som fanns däri. 

I den undersökning jag nu gjort har jag förvisso låtit min nyförvärvade 
kunskap om materialet hjälpa mig vidare i arbetet, men jag har också dragit 
upp vissa riktlinjer för att försäkra mig om att jag verkligen undersöker det 
jag har föresatt mig att göra. I min närläsning utgår jag från vissa kategorier, 
se mer om dessa nedan. 

Närläsningen har jag delat in i två delar. Den första delen är en när-
läsning med fokus på skrivhandledningens innehåll i stort. Den andra delen 
är en närläsning avseende kritiska problemområden, där jag utgått från på 
förhand bestämda kategorier. Jag beskriver de två delarna närmare nedan.  

Jag vill också inflika att jag anser att närläsningen är en metod som dess-
utom ger mig möjlighet att presentera mitt resultat och mina slutsatser på ett 
sätt som lämpar sig väl gentemot Konjunkturinstitutet.  

 
 

 

2.2.1.1 Närläsning avseende skrivhandledningens innehåll 
 
Den här delen av närläsningen kan ses som en utökad beskrivning av skriv-
handledningens innehåll. Jag följer den innehållsordning som finns i skriv-
handledningen, och går igenom varje kapitel för sig.  
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Till de kategorier jag valt att ta fasta på hör respektive kapitels syfte, så-
väl explicita syften som mer implicita kommer att noteras och kommen-
teras. Övriga kategorier är kapitlens innehåll och utformning.  

Avslutningsvis kommer jag att studera skrivhandledningens övergripande 
disposition, det vill säga det sätt på vilket de olika kapitlen förhåller sig till 
varandra.  
 
 
 

2.2.1.2 Närläsning avseende kritiska problemområden 
 
Mot bakgrund av vad som framkom vid vår tidigare undersökning av de 
kommunikativa problemen i Konjunkturläget mars 2005 (Gransell & 
Thunholm 2005), kan jag konstatera att Konjunkturinstitutets skriv-
handledning bör ta upp frågor om disposition, sammanfattningar, rubrik-
sättning, styckeindelning, textbindning och syntax i syfte att skapa en större 
enhetlighet i de enskilda texternas utformning. Jag har därför låtit dessa 
problemområden utgöra de kategorier jag studerar i denna del av under-
sökningen.  

När det gäller syntaktiska problem, var det främst problem kring 
fundamentslängd och meningslängd som framkom i vår tidigare undersök-
ning. Utöver dessa två problemområden fanns även vissa brister i komma-
tering, vilket jag också valt att föra in under syntax. 

 Fundamentslängd, meningslängd samt kommatering är därmed de tre 
underkategorier som jag kommer att studera under syntax. I denna när-
läsning utgår jag inte från respektive kapitel i skrivhandledningen, utan 
istället från kategorierna och tar reda på om, var och hur dessa behandlas. 

Då den tidigare undersökningen dessutom visade att det tycktes råda en 
viss brist på medvetenhet om målgruppsanpassning, anser jag att det är av 
vikt att också undersöka hur skrivhandledningen behandlar denna fråga. 
Nämns överhuvudtaget något om målgrupp, läsvanor och förkunskaper? 
Och hur förhåller sig skrivhandledningen till diskussioner kring läsar-
vänlighet? Jag kommer särskilt att notera de kapitel som tar upp den här 
typen av information.  

 
 
 

2.2.2 Användarundersökning 
 
För att testa om och hur skrivhandledningen används, har jag gjort en 
användarundersökning. Undersökningen har gjorts i form av en enkät, och 
syftet är att ge en bild av skrivhandledningens användning. Såväl enkät som 
följebrev återfinns i bilaga 1. 

Enkäten skickades med e-post, via Konjunkturinstitutets informatör, till 
samtliga skribenter, det vill säga de trettiotal skribenter som deltar i arbetet 
med Konjunkturläget.  

Skribenterna erbjöds två svarsmöjligheter, dels att skicka tillbaka enkäten 
via e-post, dels att skriva ut enkäten och lägga den i ett kuvert i informa-
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törens fack. Samtliga respondenter valde att lägga enkäten anonymt i in-
formatörens fack, där jag senare kunde hämta upp dem.  

Det är ju brukligt vid enkätundersökningar att man gör ett kvalificerat ur-
val bland potentiella respondenter. Jag valde dock att skicka enkäten till 
samtliga skribenter. Orsakerna till detta var flera. Enkäten var i sig inte sär-
skilt omfattande. Antalet potentiella respondenter var förhållandevis få, och 
ett visst bortfall måste dessutom alltid tas med i beräkningarna.  

Syftet med enkäten har varit att försöka ringa in skribenternas behov, 
samt deras användning av och attityd gentemot skrivhandledning. Jag har 
även inkluderat ett par frågor med syftet att försöka få ett grepp om 
skribenternas intresse av språkliga frågor och om de diskuterar sådana sins-
emellan.  

En central frågeställning har varit att ta reda på vad i skrivhandledningen 
skribenterna finner användbart, hur de använder detta och vid vilka till-
fällen.  

En fråga (fråga 4, bil. 1, s. 39) handlar om ett specifikt kapitel, nämligen 
den gemensamma skrivpolicyn – internt kallad ”de fem punkterna”. Tanken 
med denna fråga är att försöka ta reda på ifall det kunde vara en tänkbar lös-
ning att ersätta delar av skrivhandledningen med en skrivpolicy istället.  
En annan fråga (fråga 9, bil. 1, s. 40) handlar om normering. Är råden i 
skrivhandledningen frivilliga eller tvingande? Detta anser jag är intressant 
att koppla till den verkliga användningen. Om man betraktar innehållet som 
tvingande, men inte läser innehållet, hur tvingande blir innehållet i praktiken 
då? 
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3 Resultat 
 
 
När man använder sig av en kvalitativ metod som närläsning blir resultat-
redovisningen gärna ganska omfattande, så även i min undersökning.  

Jag redovisar först resultatet av de två delarna av närläsningen var för 
sig. Efter varje del följer också en sammanfattande diskussion.  

Därefter följer en sammanfattande diskussion kring resultatet av enkät-
undersökningen. Mer utförlig resultatredovisning fråga för fråga återfinns 
som bilaga 2 (s. 41- 43).  

Sammantaget kan förstås innehållet i detta omfattande kapitel vara svårt 
att hålla i minnet, då har läsaren till sin hjälp en resultatsammanfattning på 
kapitlets sista sida (s. 31).  
 
 
 

3.1 Närläsning avseende skrivhandledningens innehåll 
 
Här nedan följer resultatet av min närläsning avseende innehållet i skriv-
handledningen Skrivtips, skrivregler, terminologi och tekniska hjälpmedel 
för Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten.  

Jag har delat in resultatet av denna närläsning efter skrivhandledningens 
kapitel, vars rubriker jag också använder nedan. Kategorierna som under-
sökts närmare är textens syfte, innehåll och utformning. Efter kapitels titel 
anges också hur många sidor respektive kapitel omfattar. Skrivhandled-
ningen i stort består av 28 sidor, exklusive innehållsförteckning. 

Efter den kapitelindelade resultatredovisningen följer kommentarer kring 
den övergripande dispositionen, det vill säga hur de olika kapitlen förhåller 
sig till varandra.  
 
• Gemensam skrivpolicy (2 sidor) 
Den gemensamma skrivpolicyn, som internt kallas för ”de fem punkterna”, 
infördes i skrivhandledningen inför Konjunkturläget december 2005. Det är 
det senaste tillskottet i skrivhandledningen, och den är ”ny” i bemärkelsen 
att den inte tidigare funnits som separat dokument. Innehållet i policyn 
grundar sig på en sammanfattning av de skrivkurser som hölls för en del av 
skribenterna under hösten 2005.  
Syfte: Skrivpolicyn inleds med kommentaren ”från och med december- och 
marsprognosen satsar vi extra mycket på att arbeta med [följande 
punkter…]”. 4 (Hämtat ur skrivhandledningen, s. 4) 

Denna kommentar finns fortfarande kvar i version av skrivhandledningen 
som jag undersökt, daterad september 2006.  
Innehåll: De fem punkterna är samlade under två huvudteman: ”överblick 
och anslag” samt ”läsväg och tydlighet”. Punkterna är, i tur och ordning: 

                                                 
4 Med ”prognosen” avses ett nytt nummer av Konjunkturläget (min anmärkning).  
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informativa rubriker, nyckelmeningar, textbindning, vänstertunga meningar, 
samt styckeindelning. 

Den sistnämnda punkten om styckeindelning är den punkt som, trots sin 
fåordighet, rymmer flest aspekter. Informationen presenteras mycket kort-
fattat, men inkluderar ändå såväl råd och uppmaningar, som argument rör-
ande läsarvänlighet. 
Utformning: Informationen i policyn är väldigt kortfattad och kompakt. 
Den förutsätter att en grundlig muntlig genomgång av innehållet, som 
exempelvis den under skrivkurserna, för att kunna vara till någon nytta för 
skribenterna. 

Enligt uppgift från informatören på Konjunkturinstitutet hade man en 
ordentlig genomgång av policyn då den var ny, det vill säga inför arbetet 
med decembernumret 2005. Genomgången upprepades även på startmötet 
inför det efterföljande marsnumret.  

 
• Skrivanvisningar (2 sidor)  
Syfte: Kapitlets syfte är explicit uttryckt och används som inledning: 
”Syftet med kapitlet är att ge enkla och generella tips om hur texten kan 
göras mer läsarvänlig.” (s. 6) 
Innehåll: Kapitlet består av fyra huvuddelar:  
• Innan du börjar 
• När du sätter igång 
• När du är klar med din text 
• Språkliga hjälpmedel 
Utformning: Som märks redan i ovan delar, präglas kapitlet av ett genom-
gående du-tilltal.  

Under rubriken ”Innan du börjar” finner man tre punkter som – före-
trädesvis i frågeform – tydligt riktar sig direkt till skribenten. I enlighet med 
kapitlets syfte är det uppenbart att dessa punkter är valda med avsikten att 
inspirera, och implicit uppmana, skribenten att reflektera över sin läsare, sitt 
budskap och sin text. 

Värt att notera är att kapitlet har en underrubrik som lyder ”Hjälp läsaren 
med huvudrubriker, styckeindelning och underrubriker” (s. 7). Här inform-
erar man endast om de olika rubriknivåerna i Konjunkturläget. Vilka rubrik-
nivåer som ska användas i Lönebildningsrapporten – vars skribenter skriv-
handledningen också riktar sig till – nämns inte alls. Någon ytterligare 
information om rubriksättning ges inte, utan man hänvisar till skrivpolicyn. 

Man får en tydlig känsla av att de olika råden i detta kapitel är hämtade 
från ett flertal olika källor. Texten haltar en aning och har vissa dispositions-
problem. Underrubrikerna är inte heller alltid representativa för innehållet i 
avsnitten. På ett par ställen kastas läsaren fram och tillbaka mellan snarlik 
information som, paradoxalt nog, rör hur skribenter bör disponera sin text.  

Det framgår mycket riktigt i slutet av kapitlet att skrivråden är hämtade 
från flera källor. Dessa källor listas och skribenterna uppmanas att gärna an-
vända denna litteratur när de skriver.  
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• Allmänna skrivregler (3 sidor) 
Syfte: Kapitlet inleds med följande syftesbeskrivning:  
 

Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten följer 
”Myndigheternas skrivregler” (DS 2004:45). Syftet med 
kapitlet är att lyfta fram de skrivregler [sic!] som är vanligt 
förekommande i rapporterna, vilket i sin tur innebär att fokus i 
textprocessen kan i mindre utsträckning läggas på korrektur 
med avseende på skrivregler och i högre grad på analysen. 
(Hämtat ur skrivhandledningen, s. 8) 
 

Innehåll: De punkter som tas upp i kapitlet är skiljetecken, förkortningar, 
stor och liten bokstav samt slutligen sammansättningar. 

När det gäller förkortningar och stor och liten bokstav, anar man att vissa 
är utvalda för att möta just Konjunkturinstitutets behov. Som exempel under 
rubriken förkortningar kan nämnas att ”kronor” inte förkortas och att 
”EU:s” skrivs med kolon. Som exempel på när det ska vara liten respektive 
stor bokstav nämns bland annat ”riksdagen” och ”Riksbanken”. 

Man har gjort ett urval av skrivregler, som förvisso är allmänna, men 
som ändå tycks valda för att de är av specifikt intresse för Konjunktur-
institutets texter.  
Utformning: Råden är tämligen kortfattade, och innehåller klara impera-
tiver. Skribenterna uppmanas att ”använda kolon före längre uppräkning”, 
att ”använda tankstreck i rubriker” etc.  

I avsnittet ”Skiljetecken” anges bland annat vilka kommandon på datorn 
som används för att skriva respektive tecken. 

Under rubriken ”Stor och liten bokstav” återfinns endast ett antal 
exempel, utan vidare förklaringar eller argument. Det är underförstått att 
dessa ska följas. Här finns inga explicita uppmaningar till skribenterna. 
 
• Skrivregler – mer specifika för Konjunkturinstitutet (7 sidor) 
Syfte: Även detta kapitel har en liknande inledande syftesmotivering, som 
lyder: 
 

Även detta kapitel har sin utgångspunkt i ”Myndigheternas 
skrivregler” (DS 2004:45), men här har också skrivreglerna 
anpassats och specificeras ytterligare för att passa till 
Konjunkturinstitutets produkter. Även detta kapitel syftar i 
huvudsak att fokus i textprocessen kan i mindre utsträckning 
läggas på korrektur med avseende på skrivregler och i högre 
grad på analysen. (Hämtat ur skrivhandledningen, s. 11) 

 
Innehåll: Kapitlets huvudrubriker är: ordval, begrepp, perspektiv, skriv 
tydligt och konsistent, decimalprecision, siffror och specialtecken, not-
apparat, referenser och källhänvisning, tabeller, diagram och figurer.  

Innehållet varierar mellan väldigt detaljspecifika instruktioner – som 
exempelvis ”skriv efterfrågan inte efterfråga” – till mer övergripande frågor 
som perspektiv. 

Avsnittet ”notapparat, referenser och källhänvisning” (s. 13ff) har fått lite 
drygt två sidor till sitt förfogande. Dels skrivs det om hur man ska hantera 
vissa frågor, dels har man omfattande exempel på olika slags käll-
hänvisningar.  
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Kapitlet avslutas med en sida (s. 17) som behandlar underrubriker. Det är 
tämligen oklart för en oinsatt vad för slags rubriker som avses, men jag an-
tar att det handlar om underrubriker till diagram och tabeller. Ingen för-
klarande information finns. 
Utformning: Med sina sju sidor är detta kapitel är ganska omfattande i jäm-
förelse med de övriga. Detta beror delvis på ovan nämnda exempel på käll-
hänvisningar, som upptar ca två sidor. 
 
• Terminologi – några viktiga definitioner (8 sidor) 
Syfte: Detta kapitel skiljer sig en aning från de övriga. Här har man en täm-
ligen lång inledning där man bland annat klargör att en konsekvent termino-
logi ska användas på Konjunkturinstitutet och att detta kräver tydliga defini-
tioner. Syftet med kapitlet är förstås att bistå skribenterna i strävan mot en 
konsekvent terminologi. 
Innehåll: Innehållet har delats in i olika områden. Exempel på några av 
dessa områden är internationell ekonomiterminologi, finansterminologi och 
nationalräkenskapsterminologi. Då skribenterna kan förutsättas känna till 
dessa och övriga begrepp, krävs inga närmare förklaringar. Kapitlet upplevs 
snarare som en överenskommelse om vilka definitioner och termer man ska 
använda sig av. 
Utformning: Detta är det mest omfattande kapitlet. Detta har förmodligen 
sin förklaring i att det är av stor vikt att skribenterna i Konjunkturläget och 
liknande publikationer, använder de nationalekonomiska termerna på ett 
samstämmigt sätt.  

Texten består till stor del av direkta och kortfattade uppmaningar. 
Faktiska termer är det som behandlas. Här märks också tydligt att man, in-
om detta område, vågar vara normerande. 
 
• Tekniska hjälpmedel (2 sidor) 
Syfte: Detta kapitel har inget explicit syfte. Underförstått är dock syftet 
naturligtvis att redogöra för vilka tekniska hjälpmedel som finns, och hur de 
används.   
Innehåll: Man skulle kunna säga att kapitlet innehåller lite av varje. Här 
finns bland annat kortfattad information om en mall, om hur man hänvisar 
till sidnummer samt vissa kortkommandon.  
Utformning: Kapitlets första del är ganska kortfattat och innehåller inga 
längre förklaringar.  

Andra delen innehåller information om hur man rent tekniskt hanterar 
synpunkter från korrekturläsarna. Denna information riktar sig både till 
korrekturläsare och till skribenter. Ett intressant stycke, som riktar sig till 
skribenten, handlar om vikten av att inte tappa kontrollen över sin text. 
Detta nämns i samband med att man avråder från att fortsätta att arbeta i 
opponentens dokument efter en korrekturrunda. 

 
Det andra (och viktigaste) skälet är att du tappar kontrollen 
över texten. Ibland kan opponenten vara snabb och ha gjort 
texten sämre eller ha ett ändringsförslag som i sig är korrekt 
men kanske innebär att samma eller något annat stycke blir 
felaktigt. (Hämtat ur skrivhandledningen, s. 27) 
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Det som gör detta stycke intressant, är framförallt dess placering. Den kan 
naturligtvis motiveras av just den tekniska aspekten, men liknande informa-
tion återfinns inte i de delar som egentligen behandlar korrektur och efter-
arbete med texten.  
 
• Checklista innan utkast lämnas (1 sida) 
Syfte: Syftet med detta kapitel får väl sägas framgå tydligt av rubriken. 
Inget syfte anges explicit i texten.  
Innehåll: Det finns förstås flera tänkbara punkter för en checklista av den 
här typen. Här har man dock valt att enbart fokusera på innehåll i tabeller 
och diagram. Några rent språkliga aspekter nämns inte. 
Utformning: Checklistan är kortfattad och redovisas i punktform. 
 
• Korrekturläsning (1 sida) 
Syfte: Textens syfte anges inte explicit, men är ganska givet i och med 
rubriken. Texten handlar om att ge korrekturläsarna information om hur de 
bör lägga upp sitt arbete med korrektur.  
Innehåll: Detta kapitel riktar sig överhuvudtaget inte till skribenterna. Här 
ges heller inga förklaringar till hur processen i stort – med flera utkast och 
liknande – går till.  

Av texten framgår att fokus för korrekturläsningen tycks ligga på 
tabeller, diagram och innehållsförteckning. Dessa tre har fått egna punkter 
på checklistan. ”Övrig text” får samsas under en punkt som lyder: ”Läs 
övriga texten, fokusera på korrekturdelen” (s. 29). 
Utformning: Först redovisar man fyra punkter som talar om vad korrektur-
läsaren ska göra (ovan nämnda punkt om ”övrig text”, är en av dessa punkt-
er). Det finns också en kom-ihåg-lista med ytterligare fem punkter som en-
bart rör tabeller och diagram. Samtliga råd är väldigt kortfattade. 
 
• Korrekturtecken (2 sidor) 
Syfte: Även detta kapitel tycks, i likhet med det ovan nämnda, i första hand 
rikta sig till korrekturläsarna. Texten riktar sig inte uttryckligen till skribent-
erna, även om de naturligtvis har användning av informationen när de ska 
tyda korrekturtecknen i sina texter. Syftet med kapitlet uttrycks inte explicit, 
men är självklart att visa hur man använder korrekturtecken. 
Innehåll: Kapitlet består av två delar – dels ”så här använder du korrektur-
tecken” (s. 30), dels ett ”korrekturschema” (s. 31). Själva korrekturschemat 
är förmodligen det som är till mest nytta för skribenten. Här finns korta 
textexempel där man visar användningen av korrekturtecknen. En spalt med 
textexempel ”före” och en med ”efter korrigering” finns. Textexemplen har 
ingen anknytning till det nationalekonomiska ämnesområdet, men det är 
kanske inte heller nödvändigt för att visa hur tecknen fungerar i praktiken.  
Utformning: Korrekturschemat tycks, med tanke på textexemplen, vara 
hämtat från någon annan skrivhandledning. Källa anges inte.  

Här använder man i första underrubriken du-tilltal: ”Så här använder du 
korrekturtecken” (s. 30). I texten som följer under rubriken används impera-
tiva verbformer som uppmaning hur man använder tecknen. 

Kapitlet saknar helt tilltal till skribenterna. 
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3.1.1 Den övergripande dispositionen  
 
Med den övergripande dispositionen syftar jag på hur de olika kapitlen i 
skrivhandledningen förhåller sig till varandra. Hänvisar man till andra 
kapitel där man kan läsa om närliggande frågor? Är ordningsföljden i skriv-
handledningen rimlig? Kan man som läsare ana sig till vilken disposition 
skrivhandledningen följer? Dessa frågor ska jag försöka att besvara nedan. 

När det gäller hänvisningar till andra kapitel, kan jag konstatera att detta 
förekommer endast på ett ställe i skrivhandledningen. Det är i andra kapit-
let, i avsnittet ”Hjälp läsaren med huvudrubriker, styckeindelning och 
underrubriker” (s. 7). Här återfinns endast information om respektive 
rubriknivå som används i Konjunkturläget. För övriga frågor som rör rub-
riker hänvisar man till skrivpolicyn. 

I övrigt ges inga hänvisningar, inte ens när man skriver om samma eller 
närbesläktade frågor. Som exempel på närbesläktade frågor kan nämnas de 
nyckelmeningar som tas upp i skrivpolicyn (s. 4) och det avsnitt om 
disposition som finns i kapitlet om skrivanvisningar (s. 6). Mellan dessa två 
delar framgår ingen koppling för skribenterna.  

Jag kan också konstatera att i kapitlet som rör allmänna skrivregler före-
kommer en del kortkommandon för exempelvis tankstreck och mjuka 
bindestreck (s. 8). Dessa kortkommandon återkommer längre fram i 
skrivhandledningen under ”Tekniska hjälpmedel” (s. 26). En återupprepning 
alltså, men ingen hänvisning till respektive kapitel finns.  

En känsla av återupprepning får jag även när det gäller vissa ord och 
termer. Såväl ”Allmänna skrivregler” (s. 8ff) som ”Skrivregler specifika för 
Konjunkturinstitutet” (s. 11ff) och terminologikapitlet (s. 18ff) innehåller 
riktlinjer för hur specifika ord och uttryck ska användas. Det handlar om 
stor eller liten bokstav, hur man förkortar, om man ska skriva ”ska” eller 
”skall”, ”ner” eller ”ned” osv. Respektive ord förekommer endast på ett 
ställe, men jag har svårt att se varför man överhuvudtaget separerar, och 
presenterar ord, termer och uttryck i flera kapitel.  

Om jag bara ser till skrivhandledningens innehållsförteckning, med fokus 
på kapitelrubrikerna, tycks mig ordningsföljden fullständigt logisk. Man ut-
går från en gemensam skrivpolicy, ger skribenterna goda råd i skrivanvis-
ningar och fortsätter sedan med skrivregler (allmänna och egna). Därpå 
följer terminologin, tekniska hjälpmedel och slutligen checklista för utkast, 
korrekturläsning och korrekturtecken. Denna ordning tycks ju följa ett rim-
ligt mönster.  

Men det är sedan, när jag närmare studerar kapitlens underrubriker, som 
vissa frågetecken dyker upp. Hur kommer det sig att man redan i andra 
kapitlet har en underrubrik som lyder ”När du är klar med din text” (s. 7)? 
Man får ju nästan hoppas att skribenterna inte är ”klara” med sina texter 
redan nu, då har de ju bland annat missat hela terminologidelen.  

Ett ytterligare exempel på sådant som väcker frågetecken är den mall 
som omnämns först i det femte kapitlet (s. 26). Visst borde det vara rimligt 
att presentera mallen redan när skribenten ska inleda sitt arbete? Och de 
rubriknivåer som nämns i skrivpolicyn (s. 4), får sin definition först i 
kapitlet efter (s. 7).  
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Dispositionen framstår inte längre som logisk och självklar. Här blir det 
uppenbart att skrivhandledningen inte är skapad som en helhetsprodukt utan 
är en sammanslagning av flera tidigare dokument. 

 
 
 

3.2 Sammanfattande diskussion kring skrivhandled-
ningens innehåll 
 
Hur man på Konjunkturinstitutet själva ser på skrivhandledningen, och hur 
man vill att den ska uppfattas, är förstås avgörande för om man vill sträva 
efter en tydligare sammanhållen skrivhandledning eller inte. Men med tanke 
på att man har problem med bristande enhetlig framtoning i sina publika-
tioner, vore det kanske en början att strukturera upp den skrivhandledning 
som ska bistå skribenterna i skrivarbetet. 

Förvisso kan man använda sig av skrivhandledningen som ett uppslags-
verk, men om man verkligen vill ge skribenten stöd genom hela processen, 
bör nog dispositionsproblemen lösas.  

Det finns en mängd tänkbara lösningar när det gäller disposition. En möj-
lig lösning skulle kunna vara att helt enkelt utgå från det kapitel som kallas 
”Skrivanvisningar” och bygga vidare därifrån. Detta kapitel har i stort ett 
bra innehåll, om än något ostrukturerat även det. Texten ger dock goda råd 
och försöker inspirera skribenterna till att reflektera över såväl sin text som 
sina läsare. Detta har ju tidigare konstaterats vara så viktiga och centrala 
aspekter när man strävar efter en god text.  

Tanken med den inledande skrivpolicyn var att den innehöll delar som 
man skulle arbeta särskilt mycket med inför Konjunkturläget december 
2005 och mars 2006. Det anges uttryckligen inledningsvis i policyn (s. 4). 
Man hade också genomgångar på de startmöten som var inför nämnda 
utgåvor av Konjunkturläget. Sedan dess har man inte diskuterat policyn 
mer. Kvar står ändå kommentaren om att man fokuserar på policyn inför 
dessa nummer.  

Hur ska man som skribent förstå den här informationen i september 
2006? Är det inte viktigt längre? Är policyn viktig, men man har glömt bort 
att ta bort den inledande kommentaren? Det förblir oklart hur skribenterna 
uppfattar detta. Jag vill ändå peka på riskerna med att skriva liknande 
kommentarer, som man sedan inte uppdaterar. 

I inledningen till skrivreglerna – både de allmänna och de som är 
specifika för Konjunkturinstitutet – nämns att man velat lyfta fram de skriv-
problem som ständigt återkommer i publikationerna. Irritationen över den 
tid som förspills på den här typen av fel framgår i kapitlens syftes-
beskrivningar, där man poängterar att korrekturprocessen bör fokusera på 
analysen istället för på språkliga brister. Här anas alltså behovet av skriv-
handledningen, och också en av de funktioner den är tänkt att fylla.  

Skrivreglerna blir tämligen specifika, av vilket jag drar slutsatsen att 
problem på detaljnivå är återkommande. Egentligen skiljer inte sig dessa 
delar nämnvärt från dem som senare tas upp i terminologikapitlet. Ändå 
tycker jag mig ana att det, i korridorerna på Konjunkturinstitutet, finns en 
tydligare enighet kring en gemensam användning av nationalekonomiska 
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termer än vad det gör gällande användningen av vissa allmänspråkliga ut-
tryck. Men det är kanske inte särskilt anmärkningsvärt att det förhåller sig 
på det viset, med tanke på att skribenterna är utbildade nationalekonomer. 
Varje yrkeskategori får förmodas värna sina specifika fackområden. 

Till sist vill jag nämna något om skrivhandledningens avslutande delar, 
de som rör korrektur. Jag tycker att det är en brist att dessa delar inte riktar 
sig tydligare mot skribenterna. Någon kanske invänder att den här typen av 
information inte riktar sig till skribenter i första hand, vilket naturligtvis är 
helt i sin ordning. Men i och med att dessa avsnitt ändå finns med i skriv-
handledningen bör man tänka på sina läsare (skribenterna) även här och an-
passa texten.  

Det skulle vara på sin plats att här beskriva hur korrekturförfarandet går 
till. Hur många utkast ska man skriva och vem läser och kommenterar? 
Detta är nu information som inte alls nämns i skrivhandledningen. Vad jag 
förstått av de samtal jag haft med ansvariga på Konjunkturinstitutet finns 
den här typen av information att tillgå på bland annat startsidan, men min 
åsikt är att man här försitter ett tillfälle att göra skrivhandledningen mer 
komplett. Konjunkturinstitutet har ju själva visat en önskan att minska antal-
et interna informationskanaler kring skrivprocessen, i och med att man slog 
samman flera dokument till en enda skrivhandledning.  
 
 
 

3.3 Närläsning avseende kritiska problemområden 
 
Här undersöker jag om, var och hur Konjunkturinstitutets skrivhandledning 
tar upp frågor om disposition, sammanfattningar, rubriksättning, stycke-
indelning, textbindning och syntax. Anledningen till att jag valt dessa 
kategorier är att den tidigare undersökningen (Gransell & Thunholm 2005) 
visade att den här typen av problem förekommer i Konjunkturläget.  

Notera att jag under syntax studerar underkategorierna fundamentslängd, 
meningslängd och kommatering, då detta är vanligt förekommande syntakt-
iska problem i Konjunkturläget.  

Vidare undersöker jag också om information om publikationernas mål-
grupp, texternas syfte och kunskap om hur läsarna använde sig av publika-
tionerna återfinns i skrivhandledningen.  

Resultatredovisningen är indelad i ovan nämnda kategorier, och inom 
respektive kategori följer resultaten skrivhandledningens kapitelordning.  

 
 
 

3.3.1 Disposition  
 
När det gäller disposition tas denna upp främst i kapitlet ”Skrivanvisningar” 
(s. 11). Skribenten uppmanas där att medvetet disponera sin text, och att den 
valda dispositionen tydligt bör framgå för läsaren. Vidare sägs också att ”en 
emfatisk disposition (med det viktigaste först) passar för de flesta texter” (s. 
11). Om detta är en uppmaning till skribenten att företrädesvis använda sig 
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av emfatisk disposition, så är den väldigt subtil och nästan omöjlig att 
upptäcka, i synnerhet med tanke på det som sedan följer.  

Här radas nämligen att antal ”andra vanliga dispositioner” upp. Var och 
en följs av en kort förklaring inom parentes, likt den vid emfatisk disposi-
tion. Förklaringarna innehåller även en rekommendation om i vilket 
sammanhang respektive dispositionstyp lämpar sig. Här ges dock ingen 
koppling till de texter som skrivs i Konjunkturläget eller Lönebildnings-
rapporten – vars skribenter skrivhandledningen riktar sig till.  

Avslutningsvis nämns dock att det inte finns några regler om hur nyss 
nämnda publikationer ska disponeras.  
 

Det finns inga regler om hur Konjunkturläget eller 
Lönebildningsrapporten ska skrivas, för det mesta fungerar det 
med att ha en emfatisk disposition, ibland är det bättre med 
andra dispositioner, t.ex. systematisk. (Hämtat ur 
skrivhandledningen, s. 11) 
 

Disposition berörs också i viss mån i skrivpolicyn, då under avsnittet om 
nyckelmeningar. Det är dock inte uttalat att det är disposition det verkligen 
handlar om. Jag, som tidigare undersökt texterna i Konjunkturläget, vet att 
främst de texter som skrivits enligt en additivt tematisk disposition saknade 
en inledande mening. Som läsare hamnade man direkt i ett detalj-
resonemang, och fick på så sätt ingen överblick över texten.  

 
 
 

3.3.2 Sammanfattningar  
 
Trots att sammanfattningarna i Konjunkturläget visade sig skilja sig åt – 
både när det gällde disposition och innehåll – enligt den tidigare under-
sökningen, finns inga tydliga riktlinjer för detta i skrivhandledningen. Det 
nämns inte när och var en sammanfattning bör finnas, hur den bör utformas 
och vad den bör innehålla. Jag har därför istället valt att notera de ställen där 
ordet ”sammanfattning” överhuvudtaget nämns.  

Viss information kring sammanfattningar ges i kapitlet ”Skriv-
anvisningar”. Här ges följande uppmaning till skribenten: ”Försök att 
sammanfatta innehållet i texten och lägg sammanfattningen först” (s. 7). På 
denna uppmaning följer dock ett visst avståndstagande i meningen: ”Notera 
dock att på grund av Konjunkturlägets eller Lönebildningsrapportens 
disposition fungerar det sämre att sammanfatta texten i vissa 
kapitel/avsnitt.”  

Även i kapitlet som berör korrekturläsning nämns sammanfattning. Här 
talas om att korrekturläsaren ska stämma av ”tabellen i sammanfattningen” 
(s. 29) och att han/hon ska läsa sammanfattningen. Här förmodar jag dock 
att det inte rör sig om de sammanfattningar som gemene skribent skriver 
som en inledning till varje kapitel i Konjunkturläget. Snarare rör det sig nog 
om den sammanfattning som fungerar som inledning till hela publikationen.  
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3.3.3 Rubriksättning  
 
I skrivpolicyn finns råd om vad man som skribent bör tänka på när man 
formulerar informativa rubriker. Här nämns ”rubriknivå 3 och 4” (s. 4). Det 
sägs att dessa ska vara ”etikettrubriker” respektive ”talande rubriker”. 
Däremot ges ingen förklaring på när ”trean” respektive ”fyran” ska an-
vändas. Man ger istället exempel och utvecklar resonemanget kring rubrik-
ernas funktion.  Skribenterna får också tips om hur man kan gå till väga för 
att formulera en funktionell rubrik. Informationen är mycket kortfattad.  

I det andra kapitlet som innehåller skrivanvisningar återkommer man till 
rubriksättning. Här uppmanas skribenterna att hjälpa ”läsaren med 
huvudrubriker, styckeindelning och underrubriker” (s. 7). Informationen 
som följer handlar dock enbart om det som saknades i skrivpolicyn, 
nämligen vilken nivå som ska användas var. Informationen är kortfattad och 
hänvisar enbart till texter i Konjunkturläget. Lönebildningsrapporten nämns 
inte alls. För vidare information om rubriksättning hänvisas skribenterna 
tillbaka till skrivpolicyn. Stycket avslutas med en tämligen löst hängande 
mening om att ”ord i rubriker avstavas inte”. 

I allmänna skrivregler förekommer rubriker endast i ett kort avsnitt om 
tankstreck. Skribenterna uppmanas att gärna använda tankstreck i rubriker. 
Ett underfundigt exempel ges: ”Gemensamma skrivregler – en knäckfråga” 
(s. 8).  

I de för Konjunkturinstitutet specifika skrivreglerna nämns hur man går 
tillväga med rubriksättning för tabeller, diagram och figurer. I kapitlet ingår 
också en sida med ”regler för underrubriker” (s. 17). Jag antar att dessa 
avser just underrubriker till tabeller och diagram, men det nämns inte. Här 
talas om underrubrik ”A, B, C, DE [sic!]” (s. 17). Möjligen är denna in-
formation tydlig för den som är insatt i skrivarbetet på Konjunkturinstitutet, 
men för mig är den obegriplig.   

Även i kapitlen ”Tekniska hjälpmedel” (s. 26) och ”Korrekturläsning” (s. 
29) nämns rubriker kortfattat.  

 
 
 

3.3.4 Styckeindelning  
 
Styckeindelning behandlas främst i skrivpolicyn, sedan återkommer det bara 
flyktigt på ett par tillfällen i skrivhandledningen.  

Det är den avslutande punkten i skrivpolicyn (s. 5) som tar upp just 
styckeindelning. Informationen är kortfattad, men innehåller de mest 
centrala delarna för hur skribenterna bör tänka och inte tänka kring ett 
stycke. Råden, till exempel ”ett resonemang – ett stycke”, kombineras med 
argument som rör läsarvänlighet.  

I kapitlet ”Skrivanvisningar” finns underrubriken ”Hjälp läsaren med 
huvudrubriker, styckeindelning och underrubriker” (s. 7) finns – liksom när 
det gällde rubriker – bara en hänvisning bakåt till skrivpolicyn. Här ges, 
utöver hänvisningen, ingen ytterligare information om styckeindelning.  
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Slutligen nämns styckeindelning förstås också bland korrekturtecken. 
Där omnämns bara vilka tecken som används för ”nytt stycke” och ”inte 
nytt stycke” (s. 30ff).  

 
 
 

3.3.5 Textbindning 
 
Under ”läsväg och tydlighet” i skrivpolicyn behandlas konnektivbindning. 
Skribenterna uppmanas att använda ”sambandsorden för att visa textens 
logiska samband” (s. 4). Därefter följer en lista över olika konnektivgrupper 
med flera exempel per grupp.  

Även längre fram i skrivpolicyn – under styckeindelning – återkommer 
konnektivbindning kortfattat. Här står ”vissa stycken hör nära ihop” och 
skribenten får rådet att ”binda samman dem med sambandsorden för att ge 
flyt åt texten” (s. 5). Skribenten hänvisas till ”punkt 3”, den punkt som 
nämns här ovan.  

I kapitlet med de specifika skrivreglerna nämns ett antal konnektiver. Här 
handlar det dock inte om att göra skribenterna uppmärksamma på textbind-
ning i sig. Istället pekar man på vissa konnektiver som bör undvikas på 
grund av att de är lite ”krångliga och byråkratiska”, tillfällen då ”därav” är 
att föredra framför ”varav”, samt hur skribenterna bör använda sig av 
”antingen” (s. 11).   

I terminologikapitlet, under avsnittet AKU-terminologi5, sägs att 
Konjunkturinstitutet inte ska använda sig av ”hemsnickrade synonymer om 
vi inte menar något annat än just dessa AKU-storheter” (s. 21). Här tycks 
referensbindningen beröras, om än mycket fragmentariskt och kortfattat. Att 
det rör sig om referensbindning nämns dock inte, och någon koppling till 
det överordnande begreppet textbindning görs inte heller.  
 
 
 

3.3.6 Syntax  
 
I skrivpolicyn har man en punkt som behandlar ”vänstertunga meningar”. 
Här uppmanas skribenterna att försöka ”skriva verbet så tidigt som möjligt. 
Mycket information före det finita/tidsböjda verbet gör meningen svårläst” 
(s. 4). Att det egentligen handlar om att undvika alltför långa fundament 
nämns inte. Men det vore förmodligen inte till någon hjälp för skribenterna i 
den här typen av kortfattade punkter.  

I kapitlet med skrivanvisningar förekommer problem med meningslängd 
indirekt, inom parentes. Här står: ”Läs texten högt för dig själv. Man hör 
lättare de språkliga felen (långa meningar, upprepningar, tillkrånglade ord 
och satser m.m.) […]” (s. 7). 

                                                 
5 AKU står för arbetskraftsundersökningar 
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I de specifika skrivreglerna nämns kommatecken då man påpekar att just 
”kommatecken, och inte punkt” (s. 13) ska användas i tal som förekommer i 
texter och tabeller.  
 
 
 

3.3.7 Målgrupp  
 
I skrivpolicyns avslutande punkt (s. 5) omnämns ”läsaren” vid ett flertal till-
fällen. Här handlar det dock inte om att närmare specificera vem läsaren är, 
utan snarare hur man kan hjälpa läsaren genom en god styckeindelning – 
som punkten handlar om.  

Även i skrivanvisningarna nämns läsaren. Här talas dock om vilka för-
kunskaper Konjunkturinstitutet förutsätter att läsarna har. Det sägs att ”en 
läsare förutsätts ha kunskaper som motsvarar 20 poäng i nationalekonomi” 
(s. 6).  

I skrivanvisningarna försöker man också få skribenterna att tänka igenom 
textens syfte, och vad man vill uppnå med sin text. Här ställs frågor som: 
”Vad ska du berätta? Vad ska läsaren ha uppfattat när han eller hon läst klart 
texten?” En annan fråga som ställs är: ”Vad vill du uppnå?” Här sägs att i 
normalfallet vill Konjunkturinstitutet att öka läsarnas kunskaper (s. 6).  

När det gäller djupare information om syftet med texten och vad läsaren 
egentligen vill veta – ge endast en hänvisning till ”produktplanen för res-
pektive publikation för en djupare förståelse” (s. 6). 

Hur läsarna vanligtvis läser publikationerna nämns inte explicit. Dock 
påpekas i skrivpolicyn att man skriver för ”skumläsaren” (s. 4). De flesta 
skribenter har, enligt uppgift, uppfattningen om att i stort sett ingen läsare 
läser allt, utan det vanligaste är förmodligen att man bläddrar och ”dyker 
ner” där man finner något intressant. Detta är också i stort vad 
Konjunkturinstitutets egen användarundersökning visade. 

 
 
  

3.4 Sammanfattande diskussion kring kritiska 
problemområden 
 
I en tidigare undersökning av de kommunikativa problemen i Konjunktur-
läget (Gransell & Thunholm 2005) framkom ett antal kritiska områden. 
Dessa områden var som tidigare nämnts följande: Disposition, samman-
fattningar, rubriksättning, styckeindelning, textbindning och vissa 
syntaktiska problem såsom fundamentslängd, meningslängd och komma-
tering.  

Hur står det då till med dessa problemområden i skrivhandledningen? 
Behandlas de överhuvudtaget? Om man ska ge ett generellt svar på den 
frågan, måste det tyvärr bli nej. 

Viss information kring olika dispositionstyper och vikten av att utarbeta 
sin disposition på ett medvetet sätt finns. Men som man också uppger finns 
inga regler för hur texterna i Konjunkturläget eller Lönebildningsrapporten 
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ska disponeras. Jag kan förstå att man på Konjunkturinstitutet sett problem 
med att gå ut med några tydliga riktlinjer här. Innehållet i publikationernas 
olika kapitel skiljer sig nämligen ganska mycket åt. Vissa texter lämpar sig 
att disponeras på ett sätt, medan andra bör disponeras på ett annat sätt. 
Kanske kunde man ha löst detta genom att gå ut med riktlinjer specifika för 
respektive kapitel i publikationerna. På så sätt hade det medvetna beslutet 
om lämplig disposition tagits på en övergripande nivå, och inte lämnats som 
en fråga för den enskilde skribenten att ta ställning till. 

Sammanfattningarna i början på respektive kapitel i Konjunkturläget 
varierade stort, såväl när det gäller utformning som innehåll. Om åter-
kommande sammanfattningar ska vara till nytta för läsaren bör de vara 
någorlunda lika sinsemellan. Det gäller att ha en medveten disposition även 
inom den här typen av text. I skrivhandledningen finns dessvärre ingen in-
formation om hur Konjunkturinstitutets vill att dess skribenter ska utforma 
sammanfattningarna. Detta är naturligtvis beklagligt med tanke på hur 
mycket de skiljer sig åt i publikationerna. Det finns ett uppenbart behov av 
riktlinjer kring sammanfattningar. 

Rubriksättning och styckeindelning behandlas i stort sett endast i skriv-
policyn. Där är informationen mycket kortfattad, men exempel och argu-
ment finns ändå med. När det gäller rubriker är informationen något 
splittrad, då förklaringar av rubriknivåer förekommer först i nästföljande 
kapitel. 

Den information kring textbindning som förekommer i skrivhandled-
ningen handlar nästan uteslutande om konnektivbindning. Här ges dock ett 
flertal exempel på användbara konnektiver. Vid ett tillfälle – i termino-
logikapitlet – nämns även synonymer. Här sägs att Konjunkturinstitutet inte 
ska använda sig av ”hemsnickrade synonymer”. Man kopplar dock inte 
synonymer till textbindning i stort, och det är en brist i skrivhandledningen. 
Den tidigare undersökning av Konjunkturläget (Gransell & Thunholm 2005) 
visade nämligen att en del av skribenterna gärna överdriver användningen 
av synonymer. Med det menar jag inte att de använder några 
”hemmasnickrade” sådana, men en vilja att variera sina uttryck kunde dock 
anas i den undersökningen. Denna variationsvilja är dock sällan till fördel 
för läsaren, som då kan behöva ägna tid åt att fundera över ifall skribenten 
fortfarande talar om samma sak eller om han/hon plötsligt talar om 
någonting annat.  

De syntaktiska problemen lämnas i stort sett därhän i skrivhandledning-
en. Varken fundamentslängd, meningslängd eller kommateringsregler tas 
upp. Fundamentslängd behandlas dock indirekt i skrivpolicyns avsnitt om 
vänstertunga meningar.  

Vem som är Konjunkturlägets och Lönebildningsrapportens målgrupp 
nämns inte explicit i skrivhandledningen. Däremot talar man om vilka för-
kunskaper läsaren förutsätt ha. Det talas också om textens syfte – att öka 
kunskapen hos sina läsare. Läsarperspektivet har man främst i skrivpolicyn 
och skrivanvisningarna. Här talas det om varför man bör skriva på ett visst 
sätt, och till vilken hjälp det är för läsaren. Dessa argument vore bra om man 
använde på fler håll i skrivhandledningen, eftersom det är grunden för upp-
nå en god text.  
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Det nämns dock inte, varken här eller senare, på vilket sätt läsaren för-
väntas läsa publikationerna. Det nämns ingenting om resultatet av den an-
vändarundersökning som Konjunkturinstitutet låtit göra.  

 
 
 

3.5 Sammanfattande diskussion kring resultatet av 
enkätundersökningen  
 
Här följer en sammanfattande diskussion kring resultatet av enkätundersök-
ningen. En utförligare resultatredovisning – med svaren redovisade fråga för 
fråga – återfinns i bilaga 2 (s. 41- 43). 

Enkäten sändes via e-post till samtliga skribenter som arbetar med 
Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten. Tyvärr måste jag konstatera 
ett bortfall på cirka två tredjedelar, då endast tolv respondenter svarade. 
Skribenterna var, vid tiden för enkäten, inne i en oerhört arbetsintensiv 
period och det kan naturligtvis förklara det stora bortfallet. Många kanske 
inte ansåg sig ha tid att svara på enkäten, trots att den inte var särskilt 
omfattande. 

Ett visst bortfall får naturligtvis alltid tas med i beräkningen, men i det 
här fallet var bortfallet så stort att enkätens bidrag till undersökningen måste 
ifrågasättas. Jag har dock valt att redovisa de svar jag trots allt mottagit (se 
bil. 2), och diskuterar dem nedan. Man måste dock hålla i minnet att 
generaliseringar inte låter sig göras baserade på detta bristfälliga svarsdel-
tagande.  

En central fråga – den sjätte frågan som var tänkt att ge svar på vilka 
delar av skrivhandledningen skribenterna har mest nytta av – måste tyvärr 
strykas. På grund av något slags tekniskt missöde låter sig svaren inte 
tolkas. Respondenterna uppmanades att rangordna sin användning av 
respektive kapitel i skrivhandledningen. De ombads även att sätta kryss på 
de delar som de aldrig använde. På ett flertal av svarsblanketterna har det 
dock blivit otydbara tecken där siffrorna skulle ha varit. Jag kan därför inte 
uttala mig om ifall det är någon del som skribenterna finner extra använd-
bar, eller om det är någon del som aldrig används. 

Som jag tidigare nämnt var syftet med enkäten att undersöka skribent-
ernas användning av, och inställning till skrivhandledningen. Vad i skriv-
handledningen används, hur används det och vid vilka tillfällen? 

Jag var även intresserad av skribenternas inställning till språkfrågor och 
ville ta reda på om detta var sådant de diskuterar sinsemellan.  

De flesta, av de tolv som svarat, tycks anse att skrivfrågor får tillräckligt 
med utrymme vid det så kallade startmötet (se fråga 3, bil. 2, s. 41) 
Intressant att notera är dock de kommentarer från två respondenter som 
menar att det inte förekommer någon genomgång alls vid startmötet. Frågan 
gällde då genomgångar av förändringar och nytillskott i skrivhandled-
ningen. Deras svar är intressanta, med tanke på att andra svarar att dessa 
genomgångar är bra. Man kan inte låta bli att undra över hur det går till på 
startmötet. Deltar verkligen alla, och framgår det tydligt att man talar om 
skrivhandledningen när man gör det? 
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Den fjärde frågan (se bil. 2, s. 41) handlar om skribenternas inställning 
till skrivpolicyn. Tanken var att försöka ta reda på ifall man skulle kunna er-
sätta delar av skrivhandledningen med en skrivpolicy. Svaret låter sig inte 
bedömas ur den aspekten. Detta beror dels på att frågan inte uttryckligen 
ställs så, dels på att det skulle syfta till att den existerande skrivpolicyn 
skulle vara den policy man ersatte skrivhandledningen med. Men med tanke 
på vad som framkommit i närläsningen ovan, kanske skrivpolicyn i sin 
kortfattade form inte är den ideala att fylla en sådan funktion. Åtta av tolv 
respondenter uppgav trots detta att de hade användning av skrivpolicyn i sitt 
skrivarbete. En respondent sa sig dock ha missat att den överhuvudtaget 
existerade.  

Så gott som samtliga tolv respondenter tycks använda sig av skrivhand-
ledningen i arbetet med Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten, dock 
används den inte vid andra tillfällen. Sättet på vilket skrivhandledningen 
används tycks främst vara som uppslagsbok under arbetets gång (se fråga 5 
och 7, bil. 2, s. 42). 

Åtta av tolv respondenter uppgav att de brukar diskutera språkfrågor med 
sina kollegor. Av deras kommentarer att döma, förmodar jag att det då ofta 
handlar om specifika problem kring hur något ska uttryckas (se fråga 8, bil. 
2, s. 42). 

När det gällde kommentarer på själva skrivhandledningen tycks det vara 
ett fåtal som verkligen framför sina åsikter. Respondenterna fick möjlig-
heten att skriva fritt vad de tyckte om skrivhandledningen (se fråga 10, bil. 
2, s. 42). Endast fyra svarade. Jag tror mig ana en viss kritik i en av 
kommentar som rörde innehållet i ”allmänna skrivregler” och ”termino-
login”. Här sägs att vissa delar tycks vara ”godtyckliga valda”, men att det 
ändå ”skapar en konsistent rapport”. Respondenten tycks inte vara överens 
med skrivhandledningen i alla frågor, men ser ändå poängen i att man an-
vänder sig av exempelvis gemensam terminologi. En tanke som slår mig här 
är att skrivhandledningen kanske bör vara mer tydligt normerande, och ock-
så argumentera för varför den är det. Ett sådant ställningstagande bör natur-
ligtvis också föregås av muntliga argument kring varför man valt att göra så.  

I samband med detta kan jag också nämna att det var intressant att så 
många uppfattade innehållet i skrivhandledningen som normerande (se fråga 
9, bil. 2, s. 42). Detta trots att flera uppgav att de kanske inte tittar så noga 
på exempelvis förändringar, och att man mestadels använder skrivhandled-
ningen som uppslagsbok. 

För att återknyta till respondenternas åsikter om skrivhandledningen, så 
är det också intressant att notera en kommentar som gällde omfattningen (se 
fråga 10, bil. 2, s. 42). Respondenten i fråga menade att skrivhandledningen 
var alldeles för omfattande, och att den inte var till så mycket hjälp i 
vardagsarbetet. Detta stämmer överens med min hypotes att skriv-
handledningen är för omfattande och otydlig för att vara användarvänlig. 
Det är dock endast en respondent som pekat på denna aspekt, så jag kan inte 
tolka in alltför mycket i det svaret.  

En annan respondent menade att det är viktigt att följa upp skrivreglerna, 
men att man inte bör göra det för ofta (se fråga 10, bil. 2, s. 42) Samme 
respondent pekade också på vikten av att introducera nyanställda i arbetet. 
Här vill jag återknyta till mina resultat av närläsningen som redovisats ovan. 
Jag pekade där bland annat på skrivpolicyn, som jag menade var snudd på 
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omöjlig att ta till sig utan muntlig genomgång. Jag kan dock inte uttala mig 
om huruvida nyanställda verkligen får någon introduktion i skriv-
handledningen och arbetsprocessen i stort. Detta har inte inkluderats i min 
undersökning.  

 
 
 

3.6 Resultatsammanfattning  
 

Efter denna tämligen omfattande resultatredovisning kan det vara på sin 
plats med en sammanfattning. Resultatet av närläsningen skulle kunna 
sammanfattas i nedanstående punkter. 

 
• Skrivhandledningen har en otydlig disposition.  
• De olika kapitlen skiljer sig åt vad gäller utformning.  
• I vissa kapitel uttrycks syftet explicit. 
• Viktig information presenteras ibland mycket kortfattat. 
• Ingen tydlig riktlinje ges för vilken disposition skribenterna bör välja. 
• Information om hur skribenterna bör utforma sina sammanfattningar, om 
vad de ska innehålla och liknande, saknas helt. 
• Kortfattad information om rubriksättning och styckeindelning – kopplad 
till argument om läsarvänlighet – finns i skrivhandledningen.  
• Konnektivbindning är den form av textbindning som får störst uppmärk-
samhet i skrivhandledningen. Referensbindning nämns indirekt genom en 
rekommendation om att inte använda ”hemmasnickrade synonymer”. 
• Information om fundamentslängd, meningslängd och kommatering sak-
nas. Problemet med vänstertyngd diskuteras dock. 
• Målgruppen nämns inte specifikt, däremot nämns läsarens förkunskaper. 
Läsarperspektiv finns främst i skrivpolicyn och i skrivanvisningarna. 
 
Och här följer en sammanfattning av enkätresultatet, även den i punktform. 
Dessa resultat måste dock, som tidigare nämnts, betraktas med viss skepsis 
på grund av det stora bortfallet i undersökningen. 
 
• Skrivhandledningen används endast i arbetet med Konjunkturläget och 
Lönebildningsrapporten. 
• Det sätt på vilken skrivhandledningen används är i första hand som en 
uppslagsbok. 
• Skribenterna ser innehållet i skrivhandledningen som tvingande. 
• Skribenternas attityd till skrivfrågor (både avseende vad som tas upp på 
startmötet och i skrivhandledningen) tycks varierande. 
• Intresset för att framföra åsikter kring skrivhandledningen tycks svagt, så-
väl tidigare som i enkäten.  
• Uppgift om och hur nyanställda introduceras saknas i undersökningen. 
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4 Avslutande diskussion 
 
 
Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning har stått i centrum för min 
undersökning. Anledningen till att jag intresserade mig för denna skrivhand-
ledning var främst att jag kände till att det fortfarande, skrivhandledningen 
till trots, förekommer vissa kommunikativa problem i Konjunkturinstitutets 
publikationer. Jag har tidigare, tillsammans med Jenny Gransell, undersökt 
publikationen Konjunkturläget. Frågan jag ställde mig nu var om dessa 
kommunikativa brister förekommer på grund av att skrivhandledningen inte 
används och/eller för att den är otillräcklig.  

Syftet med min undersökning har varit att dels studera innehållet i skriv-
handledningen, dels studera den faktiska användningen av den bland 
skribenterna.  

För att uppnå undersökningens syfte har jag använt mig av två metoder, 
dels en närläsning av själva skrivhandledningen, dels en enkätundersökning 
riktad till skribenterna. Det är min uppfattning att dessa metoder var väl 
valda för att uppnå undersökningens syfte. Dock visade sig resultatet av 
enkätundersökningen mindre tillförlitligt på grund av det stora bortfallet. 

Endast en tredjedel av skribenterna - närmare bestämt tolv stycken – 
svarade på enkäten. Tyvärr sammanföll enkäten med en, för skribenterna, 
arbetsintensiv period. Ett sätt att försöka säkra ett större deltagande hade 
förstås varit att skicka ut enkäten under en annan tidsperiod.  

Det låga svarsdeltagandet gör att enkätundersökningens relevans i 
undersökningen måste ifrågasättas. Självfallet kan inga generaliseringar 
göras baserade på dessa få svar. Jag kan därför varken bekräfta eller förkasta 
hypotesen att texterna fortfarande har brister på grund av att 
skrivhandledningen inte används.  

Jag har valt att redovisa resultaten av enkäten trots allt, som en sorts 
fingervisning om hur några utav skribenterna uppfattar skrivhandledningen. 
Den låga svarsfrekvensen måste man dock hålla i minnet när man tolkar och 
diskuterar resultaten.  

Närläsningen i sig är en kvalitativ metod, som gett mig möjlighet att med 
tämligen öppet sinne försöka närma mig innehållet i skrivhandledningen. 
Först undersökte jag strukturen, sedan gick jag vidare med att undersöka 
några, på förhand fastställda, kategorier. Dessa kategorier hade sin grund i 
de kommunikativa problem som jag vet att Konjunkturläget brottas med. 
Kategorierna kan därför sägas vara väl förankrade i den miljö som skriv-
handledningen förväntas verka i.  

Att skrivhandledningen är resultatet av en sammanslagning av ett flertal 
dokument, som alla i någon form rör skrivprocessen, är alldeles uppenbart. 
Jag vågar drista mig till att påstå att detta är olyckligt, för självfallet saknas 
den röda tråden i en sådan skapelse. Nu är det ju dock inte säkert att man på 
Konjunkturinstitutet har haft ambitionen att skapa en helhet, utan man kan-
ske ser sammanslagningen som ett slags mapp för de olika dokumenten. 
Konjunkturinstitutets tankar kring detta kan jag inte uttala mig om. Jag 
skulle dock vilja rekommendera att man funderar över strukturen, inte minst 
för att man har en önskan om en mer sammanhållen struktur i de publika-
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tioner som ska författas med skrivhandledningen till hjälp. En god förebild 
kan ju aldrig vara fel. 

Trots det stora bortfallet i enkätundersökningen skulle jag vilja lyfta fram 
några utav svaren. På vissa frågor var de respondenter som deltog nämligen 
ganska överens, exempelvis när det gällde ifall råden i skrivhandledningen 
var tvingande eller frivilliga.  Här enades de allra flesta om att de var tving-
ande. Samtidigt säger sig flera av dem bara använda skrivhandledningen 
som ett uppslagsverk, då och då, under arbetets gång. Det var också 
varierande ifall man tycktes sätta sig in i de förändringar som gjorts i varje 
ny utgåva av skrivhandledningen. Här får jag anledning att återkomma till 
en tidigare frågeställning: Om man inte använder sig av skrivhandledningen, 
hur tvingande blir råden i praktiken då?  

En tanke som slagit mig flera gånger under arbetets gång, har varit 
rädslan för att vara normerande. Nu visade enkäten att många uppfattar 
råden som tvingande (normerande), men när jag undersökt skrivhandled-
ningens innehåll delar jag bara delvis denna uppfattning. Visserligen är 
kapitel som exempelvis det om terminologi tydligt normerande, men man i 
andra delar tycks göra allt för att inte uppfattas så. Som exempel på detta 
kan jag nämna bristen på instruktionen kring lämplig disposition. Som jag 
tidigare nämnt, skulle det kunna vara möjligt att ange riktlinjer för 
respektive kapitel eller avsnitt i publikationerna, om man nu är av åsikten att 
samma typ av disposition inte lämpar sig överallt. Istället säger man nu att 
det inte finns några regler om hur texterna ska disponeras.  

Just när det gäller terminologin får jag uppfattningen om att många är 
överens om att här bör man vara konsekvent, men alla tycks inte se vikten 
av detta när det gäller andra språkliga uttryck. En respondent talar om att 
vissa ord och uttryck ”tycks godtyckligt valda”. Jag tror att Konjunktur-
institutet skulle tjäna på att inte vara så rädda för att vara normerande. Om 
man bara argumenterar väl för ett sådan ställningstagande bör skribenternas 
förståelse öka.  

I en tidigare undersökning (Gransell & Thunholm 2005) diskuterades 
huruvida Konjunkturinstitutet verkligen behövde denna omfattande skriv-
handledning. Då föreslogs att skrivhandledningen kanske skulle ersättas 
med en mer kortfattad skrivpolicy. Jag är nu lite tveksam till den slutsatsen. 
Med tanke på att det förekommer en mängd detaljproblem i publikationerna, 
kanske skribenterna behöver tydliga råd även på detaljnivå. Med en 
kortfattad skrivpolicy skulle möjligheterna till sådana råd gå förlorade. En 
tanke är förstås att man inhandlade ett exemplar av Svenska skrivregler till 
varje skribent, men samtidigt ger ju även den vissa valmöjligheter ibland, 
vilket förstås återigen skulle kunna resultera i brist på språklig enhetlighet i 
texterna.  

Apropå riskerna med alltför kortfattade råd vill jag här passa på att åter-
knyta till Andreas Nords tidigare undersökning av skrivhandledningar 
(2002). Hans slutsats var delvis att skrivhandledningarna ofta har alldeles 
för kortfattade råd och att de viktiga argumenten då tvingas stryka på foten. 
Det är förstås ingen lyckosam utveckling, vilket är ytterligare en orsak till 
varför jag numera är tveksam till en kortfattad policy.  

Jag tror att man istället bör föra in allt fler argument i skriv-
handledningen. Argumenten kring läsarvänlighet är alltför få i Konjunktur-
institutets skrivhandledning. Man måste våga övertyga skribenterna och visa 
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vikten av att verkligen skriva för sina läsare. För att kunna göra detta måste 
man veta mer om målgruppen och om hur publikationerna läses. Denna 
kunskap finns på Konjunkturinstitutet, men lyfts inte fram i skriv-
handledningen. Jag anser att det är av stor vikt att man utvecklar resone-
manget kring läsaren i skrivhandledningen. Annars har skribenterna ett 
mycket tungt arbete att försöka nå fram till den goda texten, det vill säga 
den som fyller sitt syfte.  

Det är också slående hur flera utav de problem, som den tidigare under-
sökningen (Gransell & Thunholm 2005) pekat på i Konjunkturläget, inte 
alls nämns i skrivhandledningen. Dessa problem är alla i någon mån knutna 
till läsbarhet. Brister på dessa områden försvårar följaktligen för läsaren. 
Vissa av frågorna förekommer tämligen sparsamt i skrivhandledningen – 
disposition, rubriksättning, styckeindelning – andra förekommer inte alls – 
sammanfattningar och syntax. När det gäller textbindning fokuserar skriv-
handledningen till stor del på konnektivbindning. Samtidigt finns det förstås 
ingen garanti för att texterna skulle förbättras på dessa områden, även om de 
togs upp i skrivhandledningen. Det beror ju dels på hur respektive fråga 
skulle behandlas, dels på om skribenterna överhuvudtaget skulle läsa 
informationen. Jag vill ta tillfället i akt och påpeka att min undersökning 
inte på något sätt har mätt huruvida skrivhandledningen verkligen är 
effektiv eller inte. Det vore förstås en intressant utgångspunkt för en 
undersökning. 

Jag tror att man måste, vilket också hänger samman med kravet på norm-
ering, hävda skrivhandledningens existens. Genom att ge den en genom-
tänkt struktur, göra den tydligare och mer normerande i viktiga frågor, 
skulle man förhoppningsvis kunna motivera skribenterna att faktiskt an-
vända den. 

Apropå den faktiska användningen av skrivhandledningen är det beklag-
ligt att jag var tvungen att stryka svaren på en central fråga i enkäten. Den 
frågan gällde vilka delar skribenterna använde sig mest, respektive minst av. 
Svaren på den frågan lät sig inte tolkas. I och med detta kan jag heller inte 
uttala mig om användningen av specifika avsnitt i skrivhandledningen.  

En respondent gav uttryck för den oro som även jag kände när jag först 
närmade mig skrivhandledningen. Handledningen är oerhört omfattande, 
och kräver tid att sätta sig in i. Detta är naturligtvis ett problem, då tid är en 
oerhörd bristvara i arbetsprocessen. Nu har jag dessutom, i min under-
sökning, dragit slutsatsen att viktiga delar och argument saknas. Åtgärdar 
man detta, skulle ju skrivhandledningen bli ännu mer omfattande.  

Detta är naturligtvis ett delikat problem. En mer specifik användar-
undersökning skulle kunna göras i syfte att ta reda på om något i själva 
verket skulle kunna strykas. I övrigt är det min fasta övertygelse att man 
skulle kunna nå långt – trots ett utökat innehåll – om man bara såg över 
dispositionen, normerande delar samt argument. Det är viktigt att den röda 
tråden blir lysande röd för skribenterna. 
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5 Slutord 
 
 
Om Konjunkturinstitutet vill att skribenterna ska använda sig av skrivhand-
ledningen för att på så sätt uppnå en högre grad av språkligt enhetlig stil i 
Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten, bör man se över såväl hand-
ledningens innehåll som struktur.  

Sist men inte minst bör man nog också bestämma sig för att vilka frågor 
som man verkligen vill värna, och inte vara rädd för att explicit normera 
dessa. Viktigt är då att normerna åtföljs av tydliga argument – gärna kring 
läsarvänlighet och enhetlighet – så att skribenterna motiveras att följa det 
som sägs. Kort sagt, man bör skriva sin skrivhandledning med mottagarnas 
– skribenternas – bästa för ögonen.  

Med lite god vilja och en del arbete kan en skrivhandledning nog visst 
förbättra konjunkturläget! 
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Bilaga 1 
 
 

Följebrev och enkät 
 
Enkät om skrivhandledningen ”Skrivtips, skrivregler, 
terminologi…”  
 
Mitt namn är Sara Thunholm och jag är blivande språkkonsult. Många av er 
har säkert träffat mig tidigare, när jag och Jenny Gransell gjorde vår praktik 
på Konjunkturinstitutet i fjol.  

Under våren 2005 gjorde vi en textanalys av Konjunkturläget. Vår avsikt 
var att ringa in eventuella kommunikativa problem i texterna. 
Analysresultaten låg till grund för de skrivkurser som vi senare utformade. 
Några av er deltog i kurserna som vi höll under hösten 2005.  

Nu är jag tillbaka på Konjunkturinstitutet för att göra mitt examensarbete 
om er skrivhandledning (”skrivreglerna”). Min avsikt är att göra en analys 
av handledningen, där jag bland annat tittar på hur den är uppbyggd och 
vilken funktion den har. Förhoppningsvis kan mina resultat vara till nytta i 
det ständigt pågående arbetet med att förändra och förbättra 
skrivhandledningen.  

Det vore till stor hjälp om du, som är inblandad i arbetet med 
Konjunkturläget, kan avvara några minuter för att svara på min enkät. Ditt 
svar kommer att vidarebefordras till min e-postadress helt anonymt. Vill du 
hellre skriva ut enkäten och fylla i den för hand, går det också bra. Du kan i 
så fall lägga den i ett kuvert i Helena Westlunds fack.  

Det vore bra om jag kunde få ditt svar senast onsdagen den 22 november. 
Tack för din medverkan! 

 
Sara Thunholm 
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Enkät om skrivhandledningen ”Skrivtips, skrivregler, 
terminologi och tekniska hjälpmedel för Konjunkturläget och 
Lönebildningsrapporten”  
 
Observera att ordet skrivhandledning i enkäten syftar på det som i dagligt 
tal brukar kallas skrivreglerna på Konjunkturinstitutet. 
 
 
Din roll  
1. Har du 

- chefsbefattning 
- annan befattning 

  
Startmötet 
2. Tycker du att diskussioner kring språk och skrivande vid startmötet får 

- för lite utrymme 
- lagom utrymme 
- för mycket utrymme 

Markera det påstående du instämmer i.  
 
3. Tittar du själv igenom förändringarna i skrivhandledningen innan du 

börjar skriva, eller tycker du att det räcker med genomgången på mötet? 
 
 
4. Anser du att ”de fem punkterna” (den gemensamma skrivpolicyn) är till 

någon hjälp i ditt skrivarbete? Motivera ditt svar. 
- Ja 
- Nej 

 
 
Användningen av skrivhandledningen 
5. Använder du skrivhandledningen när du arbetar med Konjunkturläget? 
 
 
6. Vilken del av skrivhandledningen använder du mest?  

Rangordna nedanstående delar. Börja med 1 för den mest frekvent använda. Det går 
bra att skriva samma siffra på flera delar om du använder dem ungefär lika mycket. 
Markera med X om det är någon del du aldrig använder. 

 
Gemensam skrivpolicy Skrivanvisningar 
Allmänna skrivregler  Skrivregler – mer specifika 
Terminologi  Tekniska hjälpmedel 
Checklista  Korrekturläsning 
Korrekturtecken 
 

7. Använder du skrivhandledningen i andra sammanhang? I så fall när?  
 
 
8. Brukar du diskutera skrivregler och språkfrågor med dina kollegor? Om 

”ja” – ge gärna exempel. 
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Innehållet i skrivhandledningen: 
9. Uppfattar du råden i skrivhandledningen  

- som frivilliga  
- som tvingande  

Markera det påstående du instämmer i. 
 
10. Har du några andra tankar kring innehållet i skrivhandledningen?  

Är det exempelvis något du saknar? Något du skulle vilja ha mer av? Eller kanske 
något du skulle vilja ta bort? Finns det något du tycker är felaktigt, något du inte 
instämmer i? Finns det kanske något du retar dig på? Eller är det något du har stor 
användning av? Skriv gärna ner dina tankar.  

 
 
11. Har du någon gång framfört åsikter om skrivhandledningen? Tycker du 

att du får gehör för dina åsikter?  
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Bilaga 2 
 
 

Resultat av enkätundersökning 
 
Fråga 1:  • Fem av respondenterna hade chefsbefattning. 

• Åtta av respondenterna hade annan befattning. 
Notera att en av respondenterna har där med kryssat för båda 
alternativen, vilket i sig inte är anmärkningsvärt. Respondent-
en i fråga är förmodligen såväl chef som skribent. 
 

Fråga 2: • Tre respondenter ansåg att diskussioner kring språk och 
skrivande vid startmötet fick för lite utrymme. 

 • Åtta ansåg att det fick lagom utrymme. 
 • En respondent ansåg att det fick för mycket utrymme. 
 
Fråga 3: • Två respondenter uppgav att de är med i framtagningen av 

skrivreglerna och att de hämtar information vid sådana möten 
istället. Båda innehar chefsbefattning. 

 • Tre uppgav att de alltid tittar igenom förändringarna innan 
de börjar skriva, en av dessa anger att han/hon inte känner till 
att det brukar vara någon genomgång på startmötet. 

 • En respondent uppgav att han/hon bara tittar igenom föränd-
ringarna om de rörde något som var svårbegripligt eller 
”krångligt”. 

 • En uppgav sig sällan titta igenom förändringarna innan 
han/hon påbörjade skrivarbetet, men säger sig sedan titta 
ibland under arbetets gång. 

 • En respondent gav som enda svar på frågan att han/hon inte 
kände till att det var någon genomgång på startmötet. 

 • Två respondenter uppgav att det räcker med den genomgång 
man har på startmötet. 

 • En respondent säger att ”man kan behöva repetera viktig 
information och nyheter”, jag tolkar det som att denne då 
menar vid själva genomgångarna. 

 • En respondent svarar inte riktigt på frågan, utan säger att 
han/hon hellre skulle vilja få information om nyheterna via e-
post. 

 
Fråga 4: • Åtta respondenter svarade ”ja” på frågan om ”de fem punkt-

erna” (dvs. skrivpolicyn) är till hjälp i skrivarbetet.  
 • Två svarade nej. 
 • En uppgav att han/hon ”missat dessa punkter”. 
 • En respondent valde att inte svara.  
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Fråga 5: • En respondent gav ett tydligt ”nej” som svar på frågan om de 
använder skrivhandledningen i arbetet med Konjunkturläget.  
• Övriga elva respondenter svarade med uttryck som ”lite”, 
”ibland”, ”då och då”.  De som skrivit lite längre svar uppgav 
att de använder den som uppslagsverk. 
 

Fråga 6: • Svaren på den här frågan går tyvärr inte att tolka.  
 
Fråga 7: • Samtliga respondenterna svarade att de enbart använder i 

arbetet med Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten. 
  
Fråga 8: • Fyra respondenter svarade ”nej” på frågan om de brukar 

diskutera skrivregler och språkfrågor med sina kollegor.  
 • Åtta respondenter svarade ”ja”.  

Av svaren att döma, tycks dessa diskussioner främst upp-
komma när man är osäker eller oense om hur något ska ut-
tryckas. 

 
Fråga 9: • En respondent sa sig uppfatta skrivråden som både 

”tvingande” och ”frivilliga”.    
• En svarade ”tvingande” med tillägget ”i de flesta fall”. 

 • Nio svarade ”tvingande”. 
 • En valde att inte besvara frågan. 
 
Fråga 10: • Sju respondenter valde att inte kommentera frågan om de 

hade några åsikter om skrivhandledningen.  
• En respondent uppgav att han/hon inte hade några åsikter i 
frågan.  
• Övriga fyra hade skrivit följande: 
”Det är vikigt att man följer upp dem kontinuerligt (dock ej för 
ofta)”. Man bör ”tänka på att introducera dem för nyanställda”. 
Någon ansåg att man borde se över hur man skulle skriva 
”förkortningar av myndigheter och företag”. Samma respond-
ent ansåg också att man eventuellt skulle kunna lägga till att 
rubriker som skrivs på flera rader, inte bör innehålla avstavade 
ord (med bindestreck) i onödan, då ”detta rätt ofta ger ett 
slarvigt uttryck”. 
Någon kommenterade att ”vissa delar inom bl.a. allmänna 
skrivregler och terminologi kan betraktas som godtyckligt 
valda, och inte lämpade för alla situationer, men skapar en 
konsistent rapport”. 
Slutligen var det en som ansåg att skrivhandledningen i sig är 
så omfattande att ”den kräver självstudier”. Samma respondent 
uppgav att handledningen är bra som uppslagsbok, ”men 
hjälper inte mycket i vardagsarbetet”.  
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Fråga 11: • Fyra respondenter uppgav att de hade framfört åsikter om 
skrivhandledningen, en av dessa ansåg att han/hon inte fått 
gehör för sina åsikter.  
• Fyra respondenter uppgav att de inte framfört några åsikter. 
• Fyra hade låtit bli att svara på frågan. 

 
 


