
Text och arbete i den nya 

ekonomin 

Projektet Text och arbete i den nya ekonomin finansierades av Vetenskapsrådet (UVK) 
2005-2007 och bedrevs vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. 
Projektledare var Anna-Malin Karlsson. Anställd i projektet under hela projekttiden är även 
Stina Hållsten. Dessutom var Karin Milles anställd under en kortare period 2006. Knutna till 
projektet (i egenskap av handledare) var även Hans Strand och Per-Anders Forstorp 

(KTH).  
 

Projektet undersökte skrivna texters roll i den så kallade nya arbetsordningen där alltfler 
yrken rymmer så kallat symbolanalytiskt arbete, dvs. tolkning av tecken genom framförallt 
läsande och skrivande. Ett annat mål var att fånga hur konstruktionen och 
rekonstruktionen av arbetsrelaterad kunskap sker i texter som används av personer med 
olika roller i och perspektiv på en arbetsorganisation. Observationer och intervjuer 

kombinerades med analyser av texter och samtal. Viktiga begrepp var verksamhet, 
medierande redskap och rekontextualisering. 

 

Publikationer  
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Karlsson, Anna-Malin. 2007: "Deixis och kontextualisering i tal om skrift." I: Milles, Karin 
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Philology. New Series 42. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms 
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Karlsson, Anna-Malin. 2010: "I textanalysens utmarker? Om att intressera sig för vad 

texter gör (och för hur de gör det)" I: Byrman, Gunilla, Gustafsson, Anna & Rahm, 



Henrik (red.): Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan 
Svensson den 24 januari 2010. Lund: Lunds universitet. S. 162-174. 

 

Aktiviteter 

Disputation 

Stina Hållsten disputerade på avhandlingen Ingenjörer skriver: texter och verksamheter i 
arbete och utbildning den 31/5 2008. Opponent: Lars Evensen, NTNU. 

Presentationer 

OFTI 23 i Uppsala, 16-17 september 2005: 
Anna-Malin Karlsson: "Rekontextualisering och remediering. Om muntliga skrifthändelser 

och skriftrelaterade samtal i arbetssammanhang"  
 
Svenskans beskrivning 28 i Uppsala, 14-15 oktober 2005: 
Stina Hållsten: "Ingenjörers skrivande och skriftbruk, i utbildning och arbete"  
 
Ett vidgat textbegrepp i Uppsala, 9 maj 2006: 

Anna-Malin Karlsson: "Text, interaktion, praktik. Om ramar och resurser för omtolkning i 
arbetsrelatrade skrifthändelser"  

 
Writing Development in Higher Education Conference i Milton Keynes, 11-12 maj 
2006: 
Stina Hållsten: "Writing to 'show off' or simply to instruct what to do?"  
 

Interaktionsseminariet vid Stockholms universitet, 9 juni 2006: 
Karin Milles: "'direktivet fick ni alla nån gång i början av mars' - Samtal om text på ett 
projektmöte" (datasession)  
 
Workshop med David Barton, Stockholms universitet, 18 oktober 2006: 
Stina Hållsten: "Literacy practice and working as an engineer"  
 

Seminarium vid Tammerfors universitet, 31 oktober 2006: 
Anna-Malin Karlsson: "Post-it-lappar som semiotisk resurs. En analys av hur skrift, papper 

och rumsliga dimensioner används under ett arbetsmöte."  
 
Kollegiet för sociokulturella studier, Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs universitet, 10 januari 2007: 

Anna-Malin Karlsson: ”Materiella metaforer? Om skriftartefakter som resurs i 
kommunikation om komplicerade sammanhang”  
 
Projektmöte för projektet Medvet, Stockholms universitet, 26 oktober 2007: 
Stina Hållsten: "Texter, skrivande och andra verksamheter bland civilingenjörer och 
teknologer" (presentation av avhandlingsprojekt)  
 

Högre seminariet vid Avdelningen för språk och kultur, Linköpings universitet, 21 
mars 2007: 
Anna-Malin Karlsson: "Semiotik + interaktion = sant? Om möjliga ramar för att förstå 



texters och andra skriftartefakters funktioner i en verksamhet"  
 
Interaktionsseminariet vid Stockholms universitet, 20 april 2007: 
Anna-Malin Karlsson: "Skriftartefakter i samtal"  
 
Forum för Textforskning, Göteborg, 12 juni 2008: Anna-Malin Karlsson: "Texter som 

institutionella agenter" eller "Vad texter gör. Om aktörnätverksteori och andra ramar för 
att förstå texters roller (funktioner, makt, kraft…)"  
 
Scania, Databasen Scania Lexicons 5-årsjubileum, 7 oktober 2008: 
Stina Hållsten: "Vad skriver ingenjörer?"  
 

Forskardagarna, Stockholms universitet, 8 oktober 2008: 

Stina Hållsten: "Ingenjörer skriver"  
 
Resultatdialog 2008, VR UVK, 16 oktober, 2008: 
Stina Hållsten: "Text och arbete. Om tre ingenjörers skrivande"  
 
Chalmers tekniska högskola, Avd. för fackspråk, 24 oktober 2008: 

Stina Hållsten: "Ingenjörer skriver"  
 
Växjö universitet, SOL-miljöns högre seminarium, 4 november 2008: 
Anna-Malin Karlsson: "Finns kontexten? Om texter i nätverk och nätverk i texter".  

 

 

 


