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Sammandrag 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka användbarheten i två textgenrer som skrivs på 

VHS: nyhetsbrev om VHS verksamhet till studieadministrativa chefer (SA-chefer) på univer-

sitet och högskolor samt rutinbeskrivningar för VHS-handläggare. En text av vardera genren 

ingår i studien. Metoden består av textanalys, konstruktion av den inskrivna läsaren och inter-

vjuer med författare och läsare. Resultatet visar att både nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen 

är användbara i val av antagningsrelaterade termer som inte förklaras. Nyhetsbrevet uppfyller 

också till stor del det avsedda syftet att informera och förklara. Studien visar dock att 

författaren på några ställen frångår det syftet och i stället uppmanar och instruerar läsaren, och 

dessutom i en roll som läsarna normalt inte har, Nya-användare, vilket är en brist i textens 

användbarhet. Rutinbeskrivningen uppfyller väl författarens syfte att instruera men når inte 

fullt ut målet att texten ska fungera som enda stöd i arbetet. Detta eftersom det ställs krav på 

djupare förkunskaper hos läsaren än författaren ger uttryck för i texten. 

  



 

 

 

3 

 

Innehållsförteckning 
 	  

1	   Inledning 5	  
1.1	   Syfte 5	  

2	   Material 6	  
3	   Teori och metod 6	  
4	   Textanalys: genrebeskrivning 12	  

4.1	   Form och komposition 12	  
4.2	   Innehåll: förgivettaganden 16	  
4.3	   Interpersonell struktur 17	  

4.3.1	   Språkhandlingar 17	  
4.3.2	   Attityd 19	  
4.3.3	   Tilltal och omtal 20	  

4.4	   Perspektiv 21	  
5	   Den inskrivna läsaren 26	  

5.1	   Nyhetsbrevets inskrivna läsare 26	  
5.2	   Rutinbeskrivningens inskrivna läsare 27	  

6	   Intervjuer med författare och läsare 28	  
6.1	   Intervju med författaren till nyhetsbrevet 28	  
6.2	   Intervju med författaren till rutinbeskrivningen 29	  
6.3	   Intervjuer med två av nyhetsbrevets läsare 30	  
6.4	   Intervjuer med två av rutinbeskrivningens läsare 31	  

7	   Texternas användbarhet 32	  
8	   Sammanfattning 35	  
Litteraturförteckning 37	  
Bilaga 1: Nyhetsbrevet 38	  
Bilaga 2: Rutinbeskrivningen 43	  
Bilaga 3: Sekvensanalyser 48	  
Bilaga 4: Intervjuguide 49	  
 
  



 

 

 

4 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Översikt över analysen av texternas innehåll och interpersonell struktur .................. 9	  
Tabell 2. Beskrivning av modell för sekvensanalys ................................................................. 10	  
Tabell 3. Antal och typer av avgränsningar i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen ................ 12	  
Tabell 4. Antal och typer av framskjutenhet i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen .............. 13	  
Tabell 5. Sekvenser i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen ..................................................... 14	  
Tabell 6. Förgivettaganden i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen ......................................... 16	  
Tabell 7. Allmänna språkhandlingar i nyhetsbrevet ................................................................. 18	  
Tabell 8. Speciella språkhandlingar i nyhetsbrevet .................................................................. 18	  
Tabell 9. Allmänna språkhandlingar i rutinbeskrivningen ....................................................... 18	  
Tabell 10. Speciella språkhandlingar i rutinbeskrivningen ...................................................... 19	  
Tabell 11. Attitydmarkörer i nyhetsbrevet ............................................................................... 19	  
Tabell 12. Attitydmarkörer i rutinbeskrivningen ..................................................................... 19	  
Tabell 13. Tilltal i nyhetsbrevet ............................................................................................... 20	  
Tabell 14. Tilltal i rutinbeskrivningen ...................................................................................... 20	  
Tabell 15. Omtal i nyhetsbrevet ............................................................................................... 21	  
Tabell 16. Omtal i rutinbeskrivningen ..................................................................................... 21	  
Tabell 17. Språkhandlingar och perspektivmarkörer i nyhetsbrevet ........................................ 24	  
Tabell 18. Språkhandlingar och perspektivmarkörer i rutinbeskrivningen .............................. 25	  
Tabell 19. Exempel på text med analys av realisering av deskriptiv sekvens i nyhetsbrevet .. 48	  
Tabell 20. Exempel på text med analys av realisering av instruerande sekvens i 
rutinbeskrivningen .................................................................................................................... 48	  
 
  



 

 

 

5 

1 Inledning 
Verket för högskoleservice (VHS) ansvarar för att samordna arbetet som sker med stöd av an-

tagningssystemet Nya för att anta studenter till svenska universitet och högskolor. VHS verk-

samhet finansieras genom avgifter från kunderna, det vill säga universiteten, högskolorna och 

andra statliga utbildningsanordnarna som använder Nya. Som ett led i VHS samordnings-

uppdrag skrivs många texter med olika syften, olika författare och till olika målgrupper. 

Vanliga typer är e-postmeddelanden och webbinformation till sökande, nyhetsbrev till VHS-

kunder på universiteten och högskolorna samt intern information om bland annat hand-

läggningsrutiner. Att skriva och sprida texter är en viktig del av VHS verksamhet och ingår i 

styrdokument, myndighetens regleringsbrev och i överenskommelserna med kunderna. Trots 

detta görs lite för att följa upp hur användbara texterna är i verksamheten. 

1.1 Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka användbarheten i två textgenrer som skrivs på 

VHS: nyhetsbrev om VHS verksamhet till studieadministrativa chefer (SA-chefer) på univer-

sitet och högskolor samt rutinbeskrivningar för handläggare på VHS. Med användbarhet 

menar jag att en text är utformad så att den får den effekt som författaren avser. Använd-

barheten undersöker jag genom textanalys samt genom intervjuer med författarna och faktiska 

läsare. Huvudfrågan jag har för avsikt att besvara med studien är följande: Hur funktionella är 

VHS nyhetsbrev till SA-chefer och rutinbeskrivningar för VHS handläggare? Den övergrip-

ande frågan kan delas upp i två mer preciserade undersökningsfrågor:  

• Vad påverkar texternas användbarhet? Syftet är att studera vilka språkdrag som bidrar 

till eller förhindrar att texten uppfyller det som författaren avser. Det vill säga att 

undersöka vilka språkval som författaren har gjort som är funktionella och vilka som 

inte är det. 

• Hur närmar sig texterna sina läsare? Syftet är att studera med vilka språkliga medel 

författaren skapar en relation till läsarna, till exempel genom tilltal och språkhand-

lingar. I det ingår vilken roll författaren ger sig själv och läsarna. 

Språkvårdsarbetet på VHS är fortfarande under uppbyggnad; VHS arbetar systematiskt med 

språk- och textvård sedan bara ett par år tillbaka. Ett viktigt arbete som knappt är påbörjat är 

att utvärdera effektiviteten och användbarheten i den ansenliga mängd information som VHS 

sprider som e-postmeddelanden, bifogade filer, brev och texter på VHS webbplatser. Den här 

studien kan förhoppningsvis bidra med kunskap om hur VHS kan förbättra texter för att kom-
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municera mer effektivt, vilket är särskilt motiverat nu eftersom effektiv kommunikation är ett 

av de fyra strategiska målen i VHS verksamhetsplan för 2011. 

2 Material 
Jag har valt att studera två genrer som regelbundet skrivs på VHS: nyhetsbrev till SA-chefer 

vid de universitet och högskolor som är VHS-kunder och rutinbeskrivningar för VHS-hand-

läggare. Dessa två genrer är relevanta för en användbarhetsstudie av åtminstone tre skäl: 

•  Nyhetsbrev och rutinbeskrivningar är vanliga genrer på VHS. Nyhetsbrevet till SA-

chefer skickas ut 4–5 gånger per år, och det finns även liknande utskick till andra av 

VHS intressegrupper. Rutinbeskrivning är en vanlig genre eftersom allt antagnings-

arbete på VHS finns beskrivet i rutinbeskrivningar. 

• Nyhetsbrev och rutinbeskrivningar är viktiga texter. SA-cheferna som nyhetsbrevet 

vänder sig till har ansvar för antagningsarbetet som lärosätet utför tillsammans med 

VHS och är därför en betydelsefull intressegrupp för VHS. Rutinbeskrivningar är vik-

tiga eftersom de ska bidra till och säkerställa att arbetet blir korrekt utfört.  

• Varken nyhetsbreven till SA-chefer eller rutinbeskrivningar har hittills utvärderats på 

ett systematiskt sätt. Författaren till rutinbeskrivningen har dessutom själv efterfrågat 

råd för att skriva effektiva rutinbeskrivningar.  

Studiens material omfattar totalt 2 986 ord fördelade på två texter, ett exemplar av varje gen-

re: nyhetsbrevet ”Aktuellt från VHS september 2010” (1 660 ord) och rutinbeskrivning (sak-

nar titel) för handläggning av anmälningar till två utbildningar som anordnas av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skydd mot olyckor (SMO) och Skorstensfejarut-

bildning VT2011 (1 326 ord). I det följande kommer jag att omnämna texterna som nyhets-

brevet och rutinbeskrivningen. 

 Nyhetsbrevet sprids externt direkt till knappt 40 mottagare. Rutinbeskrivningen riktar sig 

bara till som mest fem mottagare	  internt inom VHS. Rutinbeskrivningen är en handlingsinrik-

tad text som handläggare använder som instruktion i det dagliga arbetet. Nyhetsbrevet berättar 

om händelser och aktiviteter och har till skillnad från rutinbeskrivningen inte som främsta mål 

att leda till handling.  

3 Teori och metod 
Som teoretisk utgångspunkt för min studie har jag valt en funktionell syn på texters begrip-

lighet. En sådan syn kommer till uttryck i Språkrådets beskrivning av hur man skriver klar-
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språk som bland annat omfattar frågorna ”Fungerar texten i det sammanhang där den ska läsas 

och användas? Uppfyller den sitt syfte och läsarnas krav på texten?” (Språkrådet 2011). En 

ännu konkretare definition av klarspråk med fokus på hur texten fungerar ger Norska Språk-

rådet: ”Ut fra dette vil et dokument i klarspråk være utformet slik at mottakerne lett forstår av-

senderens mening og kan bruke dokumentet til det de skal første gang de leser det” (Kvarenes 

m.fl. 2010:8). Denna definition ligger nära pragmatisk analys som till exempel i Cassirers 

(2003:133) beskrivning ”omfattar hela kommunikationssituationen i vilken texten ingår”. 

Relevanta frågor är vilket skribentens syfte är, om texten uppfyller syftet och i så fall med vil-

ka medel (Cassirer 2003:133). Hanells definition av användbarhet hos handlingsinriktade tex-

ter lägger också tyngdpunkten på hur funktionell texten är: ”möjligheten att använda texten 

som stöd för att utföra en handling” (2010:2).  

 Det är med hänsyn till den funktionella synen på text som jag kommer att använda ter-

merna användbar och användbarhet i stället för begriplig och begriplighet, termer som ofta 

används i klarspråkssammanhang. Med en användbar text menar jag att texten fungerar som 

den är avsedd att göra, det vill säga att den uppfyller författarens syfte. En texts användbarhet 

är således dess förmåga att uppfylla författarens syfte. Jag kommer också i det följande att 

använda ”författare” och ”sändare” respektive ”läsare” och ”mottagare” som synonyma ter-

mer. Nedan refererar och citerar jag forskare som har relevans för min studie. 

 Texters användbarhet kan mätas empiriskt och teoretiskt. Båda sätten är relevanta för min 

studie. Bland empiriska undersökningsmetoder märks Gunnarsson (1982) som använde kun-

skapstester i sin banbrytande studie av begripligheten i lagtext. Genom att låta ett antal perso-

ner läsa en del av medbestämmandelagen i original och i manipulerad form och sedan besvara 

frågor om innehållet kunde hon dra slutsatser om vilka språkdrag som har betydelse för be-

gripligheten. En liknande metod använde Monica Reichenberg (2006) för att undersöka effek-

ten av tydligt markerade orsakssamband och författarröst på lärobokstexters begriplighet. Lik-

som Gunnarsson testar Reichenberg (2006:48–49) texterna i originalversionen och i föränd-

rade versioner, där hon tillfört röst och kausalitet.  

 Man kan också undersöka användbarheten i en text utan att gå utanför själva texten. 

Hanell (2010) har studerat vilka faktorer som påverkar användbarhet i instruktioner men utan 

att studera det empiriskt. Det gör Hanell genom att undersöka vilka förkunskaper som texter-

na kräver för att läsaren ska förstå texterna och hur instruktion som diskurstyp realiseras i 

texterna.  
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 Ett sätt att beskriva en genre är att undersöka vilka texttyper som ingår i den. I Ledin 

(2000:71–79) presenteras en modell för analys av textstruktur baserad på olika texttyper, så 

kallade sekvenser. Enligt modellen finns fem textsekvenser: narrativ, deskriptiv, argumenta-

tiv, explikativ och instruerande sekvens (se vidare tabell 2). Viktiga grundantaganden för 

modellen är följande (Ledin 2000:70–71): 

• Varje textsekvens kännetecknas av vissa språkliga uttryck. 

• En text innehåller oftast fler än en textsekvens. 

• En textsekvens är oftast dominant i texten. 

• Textsekvenser kan avbyta varandra eller vara inbäddade i varandra. 

Ledin (2000:71) diskuterar även svårigheter med att tillämpa sekvensanalys i praktiken, till 

exempel att skilja olika sekvenser från varandra. För att undvika problem förordar Ledin 

(2000:71) att begränsa analysen till textens övergripande komposition med syfte att beskriva 

de viktigaste sekvenserna. 

 Andreas Nord (2008:103–104) har i sin studie av instruerande text funnit att Ledins instru-

erande sekvens har begränsningar eftersom den är baserad främst på matrecept. Nord 

(2008:105–106) menar att sekvensen inte är helt adekvat för analys av andra handlingsinrik-

tade texter som handledningar och instruktioner och har därför formulerat en egen prototyp 

för instruerande text som består av fyra makropropositioner: resultatprodukt, förutsättningar, 

transformation och resultatsituation (se vidare tabell 2).  

 Som redan nämnts är det övergripande syftet med min studie att utvärdera användbarheten 

i två texter. Det gör jag genom en kombinerad metod som består av fyra delar:  

• Textanalys som omfattar form, innehåll och interpersonell struktur. 

• Konstruktion av den inskrivna läsaren baserat på resultatet av textanalysen. 

• Intervjuer med författarna och några faktiska läsare. 

• Jämförelse mellan den inskrivna läsaren och intervjusvaren från författarna samt 

mellan författarnas svar och läsarnas svar. 

För att utvärdera hur användbara texterna är börjar jag med en textanalys av de två genrernas 

karaktäristika. Utifrån analysen, som omfattar innehåll, form och interpersonella struktur, 

konstrueras sedan texternas inskrivna läsare. Med hjälp av den inskrivna läsaren undersöker 

jag sedan hur väl texternas utformning – det vill säga den inskrivna läsaren – överensstämmer 

med vad författarna vill med sina texter. Slutligen undersöks även hur faktiska läsare upp-

fattar texternas syfte och hur läsarnas upplevelse överensstämmer med författarnas avsikter 

med texterna. Resultatet av dessa två jämförelser ger tillsammans bilden av texternas använd-
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barhet. Texternas form och komposition analyseras genom att studera layout och sekvenser 

(texttyper). Analysen utgår från Ledins modell (2000:68–77) för format- och textanalys och 

för instruerande sekvens även Nord (2008:105–106). Genom att analysera layouten studeras 

hur författaren har disponerat innehållet. De texter som Ledins (2000) modell är avsedd för 

innehåller bilder, vilket skiljer dem från mitt material. Begreppet semiotiskt rum (Ledin 

2000:66–67) som används för att beskriva hur bilder förhåller sig till varandra eller till 

omgivande text är därför inte relevant för min studie. De begrepp i modellen som däremot kan 

tillämpas på nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen är avgränsning och framskjutenhet. Med av-

gränsning avses gränser i layouten ”som förenar och skiljer olika element” (Ledin 2000:68) 

och framskjutenhet ”har att göra med vad som är i förgrunden, dvs. vad som är viktigast eller i 

centrum för uppmärksamheten, och vad som är i bakgrunden, dvs. vad som framställs som 

mindre viktigt” (Ledin 2000:69). Som uttryck för avgränsning räknar jag rubriker, ramar och 

avstånd i form av blankrader. Innehåll i rubriker, tabeller eller sådant som är fetstilt eller inra-

mat betraktar jag som framskjutet.  

 Sekvensanalysen syftar till att på en övergripande nivå undersöka vilka sekvenser som 

finns i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen och vilken – om någon – sekvens som dominerar. 

De fem sekvenserna och deras språkliga karaktäristika enligt Ledin (2000) och Nord (2008) 

åskådliggörs i tabell 2.  

 Den del av textanalysen som på det mest genomgripande sättet besvarar frågan om hur 

texterna närmar sig sina läsare är analysen av innehållet och den interpersonella strukturen. 

Analysen utgår från perspektiv, eftersom det är något som har stor betydelse för utvärderingen 

av användbarheten, att valet av perspektiv är funktionellt. De språkdrag som undersöks är för-

givettaganden, språkhandlingar, attitydmarkörer, tilltal och omtal. I tabell 1visas en översikt 

av vad som ingår i analysen av texternas innehåll och interpersonell struktur. 

Tabell 1. Översikt över analysen av texternas innehåll och interpersonell struktur 
Analys Språkdrag Språkliga uttryck 
Innehåll Förgivettaganden Antagningsrelaterade termer som NyA, kontrollbesked och produktions-

sättningen av version 10. 
Interpersonell 
struktur 

Språkhandlingar • Allmänna språkhandlingar: frågor, påståenden och uppmaningar. 
• Speciella språkhandlingar vars funktion framgår av sammanhanget 

och inte formen, t.ex. ”löfte om kommande åtgärder” och 
”instruktion”. 

 Attityder Värdeuttryck som ovanligt, förenkla och enklare att hitta. 
 Tilltal och omtal Ord som betecknar texternas avsändare och mottagare, t.ex. oss, du, ni, 

VHS och imperativformer. 
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Tabell 2. Beskrivning av modell för sekvensanalys (efter Ledin 2000:71–76 och Nord 2008:105–106) 
Sekvens Makropropositioner  Språkliga uttryck 

Narrativ 1. Introduktion 
2. Utgångssituation 
3. Komplikation 
4. Händelsekedja 
5. Upplösning 
6. Slutsituation 
7. Avslutande evaluering eller sensmoral 

• Mänskliga eller förmänskligade referenter 
• Personsubjekt 
• Påståendemeningar 
• Materiella processer, d.v.s. verb som 

uttrycker handlingar och händelser 
• Preteritum som huvudtempus 
• Tidsmarkering i form av adverbial eller 

temporala konnektiver 
Deskriptiv 1. Förankring: Huvudtemat anges t.ex. i en paratext. 

2. Reformulering: Det ursprungliga temat ändras. 
3. Aspektualisering: Grunden för beskrivningen. 
4. Relation: Temat eller någon aspekt av det 

placeras i tid och rum. 
5. Tematisering: En del av temas väljs som grund 

för en ny deskriptiv sekvens. 

• Påståendemeningar 
• Relationella processer med verb som är och 

har 
• Presens som huvudtempus 
• Generisk referens 

Argumentativ 1. Tidigare tes 
2. Argument 
3. Inferensregel: garanti, stöd 
4. Invändning 
5. Konklusion 

• Argumenterande konnektiver av typen alltså, 
därför, men 

• Modala uttryck av typen tydligen, sannolikt, 
tveksamt 

• Subjektiva och evaluerande uttryck av typen 
viktig, värdefull, bäst 

Explikativ 1. Introduktion: Ett problemområde presenteras. 
2. Problem: bygger på frågorna varför eller hur 
3. Förklaring: Frågan besvaras med därför 

att/genom att. 
4. Kommentar: Förklaringen rundas av. 

Uttryck för orsak, följd och hypotes som 

• verb som bero på, resultera, innebära 
• konnektiver som (där)för, ty, eftersom, 

nämligen 
• frågemeningar som realiserar 

makropropositionen problem. 
Instruerande 1. Resultatprodukt: Den avsedda slutprodukten 

nämns. 
2. Förutsättningar: Villkoren för att skapa 

slutprodukten förklaras. 
3. Transformation: De åtgärder som ska vidtas för 

att skapa produkten anges.  
4. Resultatsituation: Materiella eller situationella 

förutsättningar efter transformationen anges. 
Dessa kan fungera som förutsättningar för vidare 
transformationer. 

• Handlingsverb som utmärker 
makropropositionen transformation och som 
har läsaren som underförstådd eller utsatt 
aktör 

• Imperativ, passiv, aktiv form med man som 
subjekt 

 

  



 

 

 

11 

Med förgivettaganden avses sådant innehåll som författaren tar för givet att mottagaren kän-

ner till och alltså inte förklarar (jämför Hellspong & Ledin 1997:127). I nyhetsbrevet och 

rutinbeskrivningen räknar jag som förgivettaganden oförklarade beteckningar på företeelser 

och händelser som hör till, och är begränsade till, antagningssystemet Nya samt VHS och 

kundernas (universitetens och högskolornas respektive MSB:s) gemensamma antagningsarbe-

te med stöd av Nya. Andra fall där läsaren måste göra inferenser på grund av att information 

har utelämnats ingår inte i studien. 

 Analysen av språkhandlingar syftar till att blottlägga vad författaren gör med sin text, en 

annan viktig del av studiet av hur texten närmar sig sina läsare. I analysen ingår både allmän-

na språkhandlingar (påståenden, frågor eller uppmaningar) och speciella språkhandlingar, där 

författaren formulerar en handling som framkommer av sammanhanget och inte av formen 

(Hellspong & Ledin 1997:161–162, 164). Genom att analysera attitydmarkörer undersöks hur 

författaren uttryckligen visar sin inställning till innehållet (Hellspong & Ledin 1997:169–

171). Undersökningen av uttryck för tilltal och omtal syftar till att visa i vilken utsträckning 

och hur författaren dels vänder sig direkt till mottagarna, dels omnämner textens sändare och 

mottagare (Hellspong & Ledin 1997:192). Slutligen sammanförs språkhandlingar, attitydmar-

körer samt uttryck för tilltal och omtal i en samlad analys av hur perspektivet visas explicit i 

texterna. 

 Den andra undersökningsfrågan: Vad påverkar texternas användbarhet? besvaras genom 

att studera hur väl texternas inskrivna läsare stämmer överens med författarnas beskrivning av 

vad de vill uppnå med texterna och hur fyra faktiska läsare (två per text) uppfattar texternas 

syfte. Med utgångspunkt i Ecos (1979) beskrivning av modelläsare men även Björkvall (2003 

och 2009) konstrueras texternas inskrivna läsare, baserat på resultatet av analysen av inne-

hållet och den interpersonella strukturen. Syftet är att ur textanalysen visa vem textens ideala 

läsare är, det vill säga vilka förutsättningar en läsare bör ha för att få ut mest av texten. Detta 

görs genom en analys av de förkunskaper, intressen och förväntningar på interaktion som tex-

ten förutsätter. Den inskrivna läsaren blir alltså en indirekt beskrivning av de undersökta tex-

ternas form, innehåll och interpersonell struktur sett ur ett mottagarperspektiv. Sedd i förhål-

lande till författarens avsikt med texterna och hur faktiska läsare uppfattar texternas syfte är 

den inskrivna läsaren ett adekvat verktyg för att bedöma hur funktionella texterna är.  

 I intervjuer undersöker jag dels författarnas syfte med texterna – hur de uppfattar mål-

gruppen, hur de väljer ut innehållet och vilka förväntningar de har på reaktioner på texterna –, 

dels hur fyra faktiska läsare uppfattar texternas interpersonella struktur och innehållets rele-
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vans. Författarnas beskrivning och läsarnas upplevelse jämförs sen med de inskrivna läsarna 

för att utvärdera texternas användbarhet. 

4 Textanalys: genrebeskrivning 
I det här kapitlet redovisas resultaten av textanalysen i form av en genrebeskrivning av ny-

hetsbrevet och rutinbeskrivningen. Först redovisas i 4.1 undersökningen av form och kompo-

sition, som omfattar avgränsningar, framskjutenhet och textsekvenser. Därefter följer i 4.2 en 

beskrivning av förgivettaganden i texterna, det vill säga oförklarade fackuttryck. Den tredje 

delen av redovisningen, 4.3, består av resultatet av analysen av texternas interpersonella struk-

tur som omfattar språkhandlingar, attityd, tilltal och omtal. I 4.4 diskuteras hur författarens val 

av perspektiv kommer till uttryck i texterna, baserat på resultatet av analysen av den interper-

sonella strukturen (4.3).  

 I de textexempel som används nedan hänvisar jag till källan med radnummer. Hela 

texterna finns med radnumrering i bilaga 1 (nyhetsbrevet) och 2 (rutinbeskrivningen). Rad-

brytningen i bilagorna skiljer sig på vissa ställen från originalversionen, vilket innebär att rad-

hänvisningen i texten gäller bara texterna som de ser ut i bilaga 1 och 2. I exemplen är de 

delar jag diskuterar understrukna, såvida det inte är hela meningen som diskuteras.  

4.1 Form och komposition 
Formbeskrivningen visar hur många avgränsningar och framskjutna element som finns i text-

erna och vilka medel författaren använder för att åstadkomma dem. I undersökningen har av-

stånd före och efter rubriker, punktlistor eller tabeller inte räknats med. I tabell 3 visas före-

komsterna av de olika typerna avgränsning med antal och antal per 100 ord.  

Tabell 3. Antal och typer av avgränsningar i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen 
Typ Nyhetsbrevet Rutinbeskrivningen 
 antal antal/100 ord antal antal/100 ord 
avstånd 11 0,7 9 0,7 
Ram 0 0,0 2 0,2 
rubrik 14 0,8 23 1,7 
Totalt 25 1,5 34 2,6 
 

Tabell 3 visar att rubriker är den vanligaste typen av avgränsning i nyhetsbrevet, tätt följd av 

avstånd. Ramar, däremot, förekommer inte alls i texten. Även i rutinbeskrivningen är rubrik 

den vanligaste formen av avgränsning; det finns mer än dubbelt så många, 23 mot 9, rubriker i 

texten som avgränsningar genom avstånd. I rutinbeskrivningen förekommer 2 ramar, båda 

runt tabeller.  
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 Avstånd och rubriker används på samma sätt i både nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen: 

Med rubriker introduceras ett nytt tema i texterna medan avstånd på en lägre nivå i texterna 

för att inleda ett nytt deltema. Exempel på det i nyhetsbrevet är avsnittsrubriken ”Visning av 

studieavgifter på studera.nu i master- och IK-omgången” (rad 75) som introducerar det nya 

temat. Detta avsnitt är i sin tur indelat i 5 stycken som behandlar varsitt deltema, vart och ett 

avgränsat från omgivande stycken med avstånd i form av blankrad. Denna layout är typisk för 

nyhetsbrevet; texten är i sin helhet indelad i avsnitt inlett med avsnittsrubrik, och avsnitten är 

sedan indelade i stycken med blankrad och på 5 ställen försett med mellanrubrik. Rutinbe-

skrivningens layout är inte lika enhetlig. Här är avsnitten inledda med rubrik många fler och 

kortare än i nyhetsbrevet.  

 Nästa del av genrebeskrivningen rör framskjutenhet. Förekomster och typer av framskjut-

enhet visas i tabell 4. 

Tabell 4. Antal och typer av framskjutenhet i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen 
Typ Nyhetsbrevet Rutinbeskrivningen 
 antal antal/100 ord antal antal/100 ord 
Fet 3 0,2 12 0,9 
kursiv 2 0,1 2 0,2 
punktlista 4 0,2 2 0,2 
rubrik 14 0,8 23 1,7 
tabell 3 0,2 2 0,2 
Totalt 26 1,5 41 3,2 
 
Tabell 4 visar att även framskjutenhet är vanligare i rutinbeskrivningen än nyhetsbrevet; det 

förekommer dubbelt så ofta i rutinbeskrivningen som i nyhetsbrevet. Rubrik är den vanligaste 

typen av markör för framskjutenhet i båda genrer. Som redan konstaterats används rubriker 

för att introducera ett tema. Det ska nämnas att fetstil i text som inte utgör rubriker är nästan 5 

gånger vanligare i rutinbeskrivningen än nyhetsbrevet med 0,9 jämfört med 0,2 förekomster 

per 100 ord. Fetstil används i 2 fall för att framhäva ett ord eller en fras i löpande text som i 

(1). I resterande 9 fall förekommer fetstil i text som bär drag av uppräkning där orden i fetstil 

inleder ett påstående som oftast utgör ett meningsfragment, som i (2). 

(1) Sätt åtgärdskod Utred merit på ärendet för att vi senare ska kunna fånga upp sökande som ev. 
kompletterar med behörighetsgivande meriter. (Rutinbeskrivningen, rad 57 

(2) Antagningsomgång: 50MSBV11 
Organisation: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)Max antal sökalternativ: 5(4 
sökalt till SMO, 1 sökalt till skorstensfejare) (Rutinbeskrivningen,  
rad 2–4) 

Syftet med sekvensanalysen, den avslutande delen av analysen av form och komposition, är 

att undersöka vilka sekvenser som förekommer i texterna och om det finns en sekvens som 

dominerar. Eftersom analysen är övergripande har jag strävat efter att studera så stora text-
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partier som möjligt. Analysen är begränsad till sammanhängande text som består av syntak-

tiska meningar, det vill säga huvudsatser med eventuella komplement. Meningsfragment, det 

vill säga förkortade huvudsatser samt fristående fraser eller bisatser, ingår inte i sekvensana-

lysen. Exempel på text som består av meningsfragment och därför inte ingår i analysen är 

rutinbeskrivningens inledning som består av en uppräkning av fakta om utbildningarna som 

rutinbeskrivningen gäller. Inte heller tabeller ingår i analysen. Jag har använt delvis olika 

metoder för att dela upp texterna i lämpliga partier att studera i de två texterna. I nyhetsbrevet 

har jag valt att följa den existerande uppdelningen i avsnitt eftersom varje avsnitt behandlar 

ett eget tema och inleds med rubrik. Det avslutande avsnittet ”Har du frågor?” (rad 140–147) 

ingår inte eftersom jag har bedömt det som för kort för analys. Rutinbeskrivningen har jag för 

sekvensanalysen delat in i 6 avsnitt så att varje avsnitt behandlar ett tema: rad 15–19, 20–24, 

26–40, 41–80, 89–99 och 105–135. Tabellerna och de textdelar som inte utgörs av flera sam-

manhängande syntaktiska meningar (rad 1–14 och 136–150) eller som består av bara rubrik 

(rad 81–82 och 100–101) eller bara en syntaktisk mening (rad 83–87 och 102–104) har inte 

analyserats. I tabell 5 presenteras vilka sekvenser som förekommer i texterna.  

Tabell 5. Sekvenser i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen 
Sekvens Nyhetsbrevet Rutinbeskrivningen 
 antal avsnitt antal avsnitt 
narrativ 1 1 
deskriptiv 3 0 
argumentativ 0  0 
explikativ 3 0 
instruerande 0  5 
Totalt 7 6 
 
Som framgår av tabell 5 skiljer sig de två genrerna sekvensmässigt åt. I nyhetsbrevet domine-

rar deskriptiv och explikativ sekvens med 3 avsnitt vardera medan rutinbeskrivningen nästan 

uteslutande realiserar instruerande sekvens, förutom ett avsnitt av narrativ sekvens. För att 

visa hur sekvenserna realiseras i mitt material visas i bilaga 3 ett textexempel på analys av de-

skriptiv sekvens i nyhetsbrevet och ett textexempel på analys av instruerande sekvens. Nedan 

kommer jag att lyfta fram två exempel på där rutinbeskrivningen avviker från prototypen för 

instruerande sekvens enligt Ledin (2000) och Nord (2008). I avsnittet ”Efter urval” (rad 122–

135) realiseras rutinbeskrivningens dominerande sekvens, den instruerande, på ett ickeproto-

typiskt sätt. I avsnittet realiseras 4 gånger makropropositionen transformation med aktiv form 

med ”vi” som subjekt, vilket inte omfattas av Ledins (2000) och Nords (2008) prototyp. 

Exempel på detta visas i (3). 
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(3) Upprättningar gör vi och meddelar sökande. Efter urval 2 ska vi även maila Lotta om vi gjort en upp-
rättning. (Rutinbeskrivningen, rad 127–128) 

Ett annat atypiskt drag i rutinbeskrivningen i jämförelse med Ledins (2000) och Nords (2008) 

prototyp av instruerande sekvens är att flera makropropositioner är underförstådda, som i av-

snittet ”Rullbandstest/konditionstest” (rad 27–34). Här beskrivs hur man kontrollerar att ett 

intyg om rullbandstest eller konditionstest är godkänt för att styrka behörighet och därför ska 

registreras. Som exempel visas ett utdrag i (4). 

(4) Grundläggande behörig – övrig behörighetsgrund (SUHF:s rekommendation) 
Sökande som kan styrka godkända kunskaper i Sv A, Sv B, En A, Ma A och Sh A, samt har arbetat 
under minst tre år på lägst halvtid efter det att de normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla 
kraven för grundläggande behörighet. Registrera grundläggande behörighet i NyA med 
förutbildningskod GBÖB. (Rutinbeskrivningen, rad 21–25) 

I exempel (4) saknas 2 av de 4 makropropositionerna som hör till instruerande sekvens (enligt 

tabell 2) helt eller delvis implicita. Rubriken i (4) beskriver delvis resultatprodukten men att 

det handlar om hur man bedömer och registrerar grundläggande behörighet i Nya uttrycks inte 

explicit. Vidare realiseras i (4) inte heller makropropositionen ”resultatsituation” som beskri-

ver förutsättningarna efter transformationen, det vill säga efter att bedömningen och registre-

ringen som instruktionen gäller är gjord. För att avsnittet ska vara funktionellt som instruktion 

måste läsaren således göra inferenser. Trots avsaknaden av explicita drag har jag valt att 

klassificerat avsnittet som instruerande sekvens eftersom det inte uppvisar fler typiska drag av 

någon annan sekvens.  

 Det finns även avvikelser från sekvensprototyperna i nyhetsbrevet. I 3 avsnitt i nyhets-

brevet finns subjektiva och evaluerande uttryck, språkdrag som enligt Ledins (2000) modell 

kännetecknar argumentativ sekvens, trots att avsnitten i övrigt uppvisar flest drag som hör till 

en annan sekvens. Avsnitten är ”Driftproblem NyA och studera.nu 19-27 augusti” (rad 2–42), 

”Aktuella antagningsomgångar” (rad 63–74) och ”Studieplatser.nu läggs ner 1 oktober” (rad 

130–139), och sekvenserna är narrativ, deskriptiv respektive explikativ. Exempel på evalue-

rande uttryck i narrativ sekvens visas i (5).  

(5) • Tydligare informationsplan. Vi ska bli bättre på att informera om planerade och längre 
  driftavbrott. Användare som är i behov av den här informationen ska identifieras och informeras.  
• Utveckling av NyA-sidorna på vhs.se. Redan nu har vi genomfört förbättringar med en ny och 
  tydlig ingångssida och under hösten kommer vi att se över struktur och innehåll. Informationen 
  till användare av kringliggande system (ladok, utbildningsdatabaser etc.) ska bli bättre och 
  lättare att hitta. (Nyhetsbrevet, rad 31–37) 
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En ytterligare avvikelse från sekvensprototypen i avsnittet ”Studieplatser.nu läggs ner 1 okto-

ber” är avsaknaden av de språkliga uttryck som förknippas med explikativ sekvens (se tabell 

1) trots att makropropositionerna i avsnittet följer prototypen. I avsnittet finns inga explicita 

uttryck för orsak och följd utan sådana samband är underförstådda, vilket illustreras i (6).  

(6) Sedan sökfunktionen Hitta utbildning på studera.nu förbättrades i början av året, har det blivit mycket 
enklare att efter sista anmälningsdag söka fram de utbildningar som är öppna för anmälan. 
Funktionaliteten fyller i grunden samma funktion som studieplatser.nu som nu efter ett års parallell 
existens kan läggas ner. (Nyhetsbrevet, rad 139–142) 

I (6) framgår att anledningen till att webbplatsen Studieplatser.nu läggs ner är att den förbätt-

rade sökfunktionen på studera.nu numera fyller samma funktion som webbplatsen men följd-

sambandet uttrycks inte explicit med konnektiv som ”därför”. 

4.2 Innehåll: förgivettaganden 
Innehållsanalysen syftar till att undersöka förgivettaganden, det vill säga oförklarade ord och 

uttryck som beskriver händelser, aktiviteter och fenomen som har med antagningssystemet 

Nya och VHS gemensamma antagningsarbete med sina kunder (utbildningsanordnarna) att 

göra. Förgivettaganden är värt att diskutera i samband med perspektiv eftersom val av be-

grepp är en perspektivmarkör i sig, om än inte lika explicit som andra (Hellspong & Ledin 

1997:135). Jag räknar antalet unika förgivettaganden per 100 ord i vardera texten. Jag har 

även räknat olika former, till exempel obestämd och bestämd form, och singular och plural 

som olika termer. Alltså räknas ”studieavgift”, ”studieavgiften” och ”studieavgifter” som tre 

olika förgivettaganden. Som förgivettaganden räknas bara facktermer som har med VHS an-

tagningsarbete tillsammans med högskolorna (nyhetsbrevet) respektive MSB (rutinbeskriv-

ningen) att göra. Det betyder till exempel att ”driftavbrott” tas med i analysen eftersom det i 

nyhetsbrevet avser ett Nya-relaterat driftavbrott, en specifik händelse, och inte vad ett drift-

avbrott inom datorvärlden normalt är. Jag räknar inte allmänna antagningsrelaterade termer, 

till exempel ”behörighet” och ”En A” som är vedertagna termer inom ett vidare område och 

inte bara används av VHS och deras kunder i det gemensamma arbetet. Förekomsterna av 

förgivettaganden visas i tabell 6. 

Tabell 6. Förgivettaganden i nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen 
Nyhetsbrevet Rutinbeskrivningen 
antal antal/100 ord antal antal/100 ord 
118 7,1 73 5,5 
 

Tabell 6 visar att framför allt nyhetsbrevet men även rutinbeskrivningen innehåller många för-

givettaganden. Exempel på typiska förgivettaganden i nyhetsbrevet finns i (7) och (8). Den 
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oförklarade antagningsrelaterade termen ”NyA-sidorna” i (7) är namnet på VHS webbplats 

för stöd till Nya-användare och i (8) benämningen på personer som har en särskild roll i det 

gemensamma antagningsarbetet i egenskap av VHS kontaktpersoner på högskolorna. 

(7) Under hösten kommer ett arbete med att strukturera upp och förtydliga informationen på resterande 
sidor på NyA-sidorna att genomföras. (Nyhetsbrevet, rad 46–47) 

(8) Mer information kommer att skickas till produktionsansvariga. (Nyhetsbrevet, rad 95) 
 

Exempel på förgivettaganden i rutinbeskrivningen visas i (9) och (10). I rutinbeskrivningen 

betecknar de antagningsrelaterade termerna oftast handgrepp i Nya, som i (9), eller VHS-

interna fenomen, som i (10). 

(9) Bekräfta obehörigheten och koppa meddelande 50MSB till nästa kontrollbesked. (Rutinbeskrivningen, 
rad 54) 

(10) Utländska ärenden mailas till handläggare på BUB med kunskap om aktuellt land, se landförteckning på 
Insidan. (Rutinbeskrivningen, rad 107–108) 

”BUB” och ”Insidan” i (10) står för enheten för bedömning av utländska betyg på VHS re-

spektive VHS intranät. 

4.3 Interpersonell struktur 
I analysen av texternas interpersonella struktur har jag undersökt språkhandlingar, attityder 

samt tilltal och omtal. Nedan redovisas kortfattat hur ofta och i vilka former de förekommer i 

texterna. I tabeller visas antal syntaktiska meningar där språkdraget förekommer och den re-

lativa frekvensen uttryckt i procent av totalt antal syntaktiska meningar i respektive text. Detta 

gäller inte uttryck för tilltal och omtal; här redovisas bara antal förekomster. En mer djupgå-

ende diskussion av resultaten tillsammans med exempel kommer i avsnitt 4.4 Perspektiv.  

4.3.1 Språkhandlingar 
Språkhandlingar delas in i allmänna och speciella. Alla syntaktiska meningar har klassifice-

rats efter vilken allmän språkhandling de realiserar genom formen och om de realiserar någon 

speciell språkhandling. Rubriker ingår inte i analysen, oavsett om de utgör en syntaktisk 

mening eller inte. I tabell 7 presenteras förekomsten av allmänna språkhandlingar i nyhets-

brevet.  
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Tabell 7. Allmänna språkhandlingar i nyhetsbrevet 
Språkhandling antal syntaktiska 

meningar 
% av alla syntaktiska 

meningar 
fråga 1 1 
påstående 82 92 
uppmaning 6 7 
Totalt 89 100 
 

Tabell 7 visar att de allmänna språkhandlingarna uteslutande är påståenden, med undantag för 

5 uppmaningar och en fråga. I tabell 8 visas de speciella språkhandlingar som har identifierats 

i nyhetsbrevet och deras förekomster. 

Tabell 8. Speciella språkhandlingar i nyhetsbrevet 
Språkhandling antal syntaktiska 

meningar 
% av alla syntaktiska 

meningar 
löfte om kommande åtgärder 17 19 
omnämnande om tidigare 

åtgärder 
10 11 

medgivande om problem 3 3 
instruktion 3 3 
erbjudande eller uppmaning 3 3 
förhoppning 1 1 
Totalt 37 40 
 

Som framgår av tabell 8 är löfte om kommande åtgärder den vanligaste typen av speciell 

språkhandling i nyhetsbrevet, följd av omnämnande om tidigare åtgärder. Tillsammans står de 

för nära tre fjärdedelar, 27 av 37, av de syntaktiska meningar där jag har identifierat en spe-

ciell språkhandling. I resterande 10 syntaktiska meningar har jag identifierat 4 olika språk-

handlingar: medgivande om problem, instruktion, erbjudande eller uppmaning samt förhopp-

ning. Förekomster av allmänna språkhandlingar i rutinbeskrivningen visas i tabell 9. 

Tabell 9. Allmänna språkhandlingar i rutinbeskrivningen 
Språkhandling antal syntaktiska 

meningar 
% av alla syntaktiska 

meningar 
Fråga 0 0 
påstående 50 74 
uppmaning 18 26 
Totalt 68 100 
 

Tabell 9 visar att påstående är den vanligaste allmänna språkhandlingen; nästan tre fjärdedelar 

av rutinbeskrivningens syntaktiska meningar har påståendeform. Resterande syntaktiska 

meningar är uppmaningar medan frågor saknas helt. I tabell 10 visas förekomster av speciella 

språkhandlingar i rutinbeskrivningen.  
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Tabell 10. Speciella språkhandlingar i rutinbeskrivningen 
Språkhandling antal syntaktiska 

meningar 
% av alla syntaktiska 

meningar 
instruktion 27 40 
förklaring 1 1 
Totalt 28 41 
 

Av tabell 10 kan man utläsa att jag har identifierat två olika typer av speciell språkhandling, 

instruktion och förklaring. Av de 28 syntaktiska meningar som realiserar en speciell språk-

handling utgör 27 av 28 instruktioner. Det motsvarar 40 % av alla syntaktiska meningar i tex-

ten. Instruktion är alltså en utmärkande språkhandling för rutinbeskrivningen.  

4.3.2 Attityd 
I nyhetsbrevet finns attitydmarkörer av alla fyra typer som jag har undersökt: plusord, minus-

ord, garderingar och understrykningar, se tabell 11.  

Tabell 11. Attitydmarkörer i nyhetsbrevet 
Attitydmarkör antal syntaktiska 

meningar 
% av alla syntaktiska 

meningar 
gardering 5 6 
minusord 14 16 
plusord 20 22 
understrykning 7 8 
utan attitydmarkör 43 48 
Totalt 89 100 
 

I tabell 11 framgår att den vanligaste typen av attitydmarkör är plusord som ingår i nästan 

hälften, 20 av 46, av det totala antalet syntaktiska meningar som innehåller någon attitydmar-

kör i nyhetsbrevet. Syntaktiska meningar med minusord eller plusord är vanligast, medan de 

övriga två typerna av attitydmarkörer, gardering och understrykning, förekommer i betydligt 

färre syntaktiska meningar. På det hela taget är attitydmarkörer vanligt i nyhetsbrevet; drygt 

hälften av textens syntaktiska meningar innehåller attitydmarkör. Förekomsten av attityd-

markörer i rutinbeskrivningen visas i tabell 12. 

Tabell 12. Attitydmarkörer i rutinbeskrivningen 
Attitydmarkör antal syntaktiska 

meningar 
% av alla syntaktiska 

meningar 
gardering 2 3 
minusord 1 1 
plusord 1 1 
understrykning 6 9 
Utan attitydmarkör 58 85 
Totalt 68 99 
 

I tabell 12 framgår framför allt att attitydmarkörer av de undersökta typerna är betydligt ovan-

ligare i rutinbeskrivningen än i nyhetsbrevet; de förekommer i bara 14 % av alla syntaktiska 
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meningar. Den vanligaste typen är understrykning som är den enda av de fyra typerna som 

förekommer i fler än 1 eller 2 syntaktiska meningar. 

4.3.3 Tilltal och omtal 
Analysen av tilltal och omtal syftar till att undersöka vilka språkliga uttryck som används för 

att tala om sändaren och mottagarna, samt tilltala mottagarna. I tabell 13 visas de uttryck som 

används för direkt tilltal i nyhetsbrevet. 

Tabell 13. Tilltal i nyhetsbrevet 
Uttryck antal 
”du” 4 
imperativ 6 
”ni som användare” 1 
”ni som kunder till VHS och 

användare av NyA” 
1 

”ni”, ”er” 2 
Totalt 14 
 

Som framgår av tabell 13 är de tilltalsuttryck som används i texten ”alla”, ”ni”, ”du” och im-

perativ, som är vanligast och används 6 gånger, följt av ”du” med 4 förekomster. Resterande 

tilltalsuttryck förekommer bara 1 eller 2 gånger. I tabell 13 kan man även se att det finns 2 

ställen där ”ni” preciseras ytterligare: ”ni som användare” och ”ni som kunder till VHS och 

användare av NyA”. I tabell 14 visas de tilltalsuttryck som förekommer i rutinbeskrivningen. 

Som framgår av tabell 14 är ett verb i imperativ uttrycket för direkt tilltal i alla fall utom ett 

där ”ni” används. 

Tabell 14. Tilltal i rutinbeskrivningen 
Uttryck antal 
imperativ 19 
”ni” 1 
Totalt 20 
 

I undersökningen ingår även vilka uttryck författaren använder för att tala om sig själv som 

textens sändare och om mottagarna. Uttryck för omtal i nyhetsbrevet visas i tabell 15. 
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Tabell 15. Omtal i nyhetsbrevet  
Uttryck Sändare 

antal 
Mottagare 

antal 
”alla” 0 1 
”alla användare” 0 1 
”användare som” 0 1 
”den som” 0 1 
”lärosätena”, ”lärosätenas”, 

”respektive lärosäte”, ”samtliga 
lärosäten” 

0 6 

”man” 0 3 
”man som användare” 0 1 
passivt verb 22 4 
”VHS” 10 0 
”vi”, ”vår” 15 0 
Totalt 47 18 
 

Tabell 15 visar att när författaren talar om sig själv som sändare används passivt verb i nästan 

hälften, 22 av 47, av fallen. Därefter följer ”vi” eller ”vår” som är något vanligare än ”VHS”. 

Omtalsuttrycken om mottagaren är betydligt färre och mer varierade. Det vanligaste ordet är 

”lärosätena” och dess varianter med 6 förekomster, följt av passivt verb och ”man” med 4 

respektive 3 förekomster. Övriga omtalsuttryck, ”alla”, ”alla användare”, ”användare som”, 

”den som” och ”man som användare” förekommer bara 1 gång var. Förekomsten av omtalsut-

tryck i rutinbeskrivningen visas i tabell 16. 

Tabell 16. Omtal i rutinbeskrivningen  
(endast sändare) 
Uttryck antal 
passivt verb 22 
”oss” 1 
”vi”, ”våra” 9 
Totalt 32 
 

Som framgår av tabell 16 är bruket av uttryck för omtal betydligt mindre varierat i rutinbe-

skrivningen än i nyhetsbrevet. Dessutom omtalas bara sändaren, aldrig mottagaren. Runt två 

tredjedelar av alla omtalsuttryck är passivt verb, resten ”vi”, ”våra” eller ”oss”. 

4.4 Perspektiv 
För att besvara frågan hur texterna närmar sig sina läsare, som ställdes i 1.1, kommer jag att 

särskilt diskutera perspektiv som det kommer till språkligt uttryck i texterna med språkhand-

lingar, attitydmarkörer, tilltalsord och omtalsord. Med perspektiv menas ur vilken synvinkel 

innehållet presenteras och vilka språkliga markörer som författaren har valt för att göra per-

spektivet tydligt för läsaren (jfr Hellspong & Ledin 1997:135). Även analysen av texternas 

interpersonella struktur spelar en roll här eftersom perspektivmarkörer kan vara sådana som 
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har betydelse för den relation som författaren skapar till läsaren med sin text. Fokus för 

diskussionen är sambandet mellan å ena sidan olika språkhandlingar och å andra sidan uttryck 

för attityd, tilltal och omtal. Till exempel innebär det olika sätt att närma sig en läsare om för-

fattaren utför en språkhandling genom att vända sig direkt till läsaren, vara frånvarande från 

texten, uttrycka känslor och värderingar och så vidare. Analysen är övergripande och omfattar 

bara de syntaktiska meningar där jag har identifierat speciella språkhandlingar. Som utgångs-

punkt har jag i tabell 17 och 18 sammanställt språkhandlingar och de undersökta uttrycken för 

perspektiv: attityd, tilltal och omtal. Tabell 17 visar en sammanställning av språkhandlingar 

och perspektivmarkörer i form av värdeord, tilltalsord och omtalsord i nyhetsbrevet. Som 

framgår av tabellen (och redan nämnts i 4.3.1) är de tre vanligaste speciella språkhandlingarna 

i nyhetsbrevet ”löfte om åtgärder”, ”omnämnande om tidigare åtgärder” och ”erbjudande eller 

uppmaning”. Det mönster som framträder är att författaren oftast ger löften om åtgärder och 

nämner tidigare åtgärder genom att använda plusord, det vill säga, positivt värdeladdade 

uttryck, men utan att vända sig direkt till mottagarna. Det förekommer inte en enda gång att 

författaren utför dessa språkhandlingar genom direkt tilltal. Dessutom är författaren, genom 

valet av passiv form, oftast inte explicit närvarande i texten som utförare men är närvarande 

genom ”vi, våra” i en mindre del av fallen (4 av 17 löften och 3 av 10 omnämnanden). 

Exempel på ”löfte om åtgärder” visas i (11) och på ”omnämnande om tidigare åtgärder” i 

(12). 

(11) Under hösten kommer ett arbete med att strukturera upp och förtydliga informationen på resterande 
sidor av NyA-sidorna att genomföras. (Nyhetsbrevet, rad 46–47) 

(12) Sedan sökfunktionen Hitta utbildning på studera.nu förbättrades i början av året, har det blivit mycket 
enklare att efter sista anmälningsdag söka fram de utbildningar som är öppna för anmälan. 
(Nyhetsbrevet, rad 134–136) 

I både (11) och (12) visar sig författaren genom att använda värderande uttryck, ”strukturera 

upp och förtydliga” respektive ”förbättrades” och ”mycket enklare”, men är i övrigt från-

varande. Sändaren talar om åtgärder som sändaren är ansvarig för och som kommer mot-

tagarna till del utan att visa sin egen roll i förbättringen eller vända sig direkt till läsarna. Man 

kan även notera att varken författaren eller VHS nämns i texten omedelbart före eller efter 

(11) och (12). Det verkar således inte som författaren valt att inte framträda explicit på grund 

av att det är överflödig information eller av stilistiska skäl för att variera texten.  

 Direkt tilltal är som redan nämnts i 4.3.1 ovanligt i nyhetsbrevet. Som framgår av tabell 

17 är ”erbjudande eller uppmaning” och ”medgivande om problem” de enda speciella språk-

handlingarna där det förekommer. Eftersom tilltalsord bara förekommer i ”erbjudande eller 
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uppmaning” är det den enda språkhandlingen som är intressant här. Den vanligaste formen av 

direkt tilltal är imperativ, som i (13), följt av ”ni, er”, som i (14). 

(13) Se gärna mer på www.vhs.se/nya hur den nya ingångssidan ser ut, se också till möjligheterna att 
prenumerera på viktiga nyheter från webbsidan. (Nyhetsbrevet, rad 55–56) 

(14) Med prenumerationer på nyheter får ni informationen skickad till er så fort den lagts upp på 
www.vhs.se/nya. (Nyhetsbrevet, rad 58–59) 

I både (13) och (14) uttrycks mottagarperspektivet genom direkt tilltal men det är bara i (13) 

som sändaren visar sin egen roll genom att stå bakom uppmaningen i imperativform. I (14) 

framträder sändaren genom det värderande uttrycket ”så fort”. Författaren har dock valt att 

inte markera sändarperspektivet och uttryckligen visa sig som utförare eller som ansvarig för 

att utföra erbjudandet. Detta trots att det är sändaren, antingen personligen eller som represen-

tant för VHS, som är ansvarig för webbplatsen där ingångssidan och nyhetsprenumerationen 

finns. Man kan också notera att varken VHS eller sändaren eller mottagaren nämns alls i det 

avsnitt som (13) och (14) är hämtade från förutom i själva webbadressen: www.vhs.se/nya. 

 Sammanfattningsvis tar författaren inte bara för givet att mottagarna förstår vem som 

ligger bakom förändringarna på VHS webbplats utan väljer också, medvetet eller omedvetet, 

att inte lyfta fram sin roll som utförare genom att markera sändarperspektivet. Hur perspektiv 

uttrycks genom attityd, tilltal och omtal i rutinbeskrivningen visas i tabell 18. Diskussionen 

som följer rör endast instruktioner eftersom instruktion är den helt dominerande speciella 

språkhandlingen i rutinbeskrivningen, vilket framgår av tabell 18.  
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Tabell 17. Språkhandlingar och perspektivmarkörer i nyhetsbrevet (antal förekomster i parentes) 
Språkhandlingar 
Speciella 

 
Allmänna 

Perspektivmarkörer 
Värdeord (attityd) 

 
Tilltalsord 

 
Omtalsord 

[ingen identifierad] påstående (46) minusord (13) 
plusord (8) 
understrykning (8) 
gardering (3) 

”du” (2) 
”ni som kunder till 
VHS och 
användare av NyA” 
(1) 

Sändare: 
passiv (8) 
”vi”, ”vår” (7) 
”VHS” (5) 
Mottagare: 
passiv (2) 
”man” (1) 
”man som 
användare” (1) 

löfte om åtgärder 
(17) 

påstående (17) plusord (13) 
minusord (1) 

 Sändare: 
passiv (10) 
”VHS” (4) 
”vi”, ”våra” (4) 
Mottagare:  
”användare som” (1) 
”man som 
användare” (1) 
passiv (1) 
”respektive lärosäte” 
(1) 
”samtliga lärosäten” 
(1) 

omnämnande om 
tidigare åtgärder 
(10) 

påstående (10) plusord (5)  Sändare: 
passiv (6) 
”vi” (3) 
VHS (1) 
Mottagare: 
”lärosätenas” (1) 
pass (1) 

erbjudande eller 
uppmaning (5) 

uppmaning (5)  imperativ (5) 
du (1) 

 

erbjudande eller 
uppmaning (3) 

påstående (3) plusord (1) ni, er (2) Sändare: 
passiv (1) 
”vi” (1) 
Mottagare: 
”man” (2) 
”alla användare” (1) 

instruktion (3) påstående (3)   Mottagare:  
”den som” (1) 
”lärosätena” (1) 
”respektive lärosäte” 
(1)  

medgivande om 
problem (3) 

påstående (3) minusord (3) 
understrykning (2) 
gardering (1) 

ni som användare 
(1) 

Sändare: 
”vi” (1) 
Mottagare: 
”alla” (1) 

förhoppning (1) påstående (1) gardering (1)   
påpekande (1) uppmaning (1)    
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Tabell 18. Språkhandlingar och perspektivmarkörer i rutinbeskrivningen (antal förekomster i parentes) 
Språkhandlingar 
Speciella 

 
Allmänna 

Perspektivmarkörer 
Värdeord (attityd) 

 
Tilltalsord 

 
Omtalsord 

instruktion (27) påstående (27) understrykning (5) 
gardering (1) 
minusord (1) 

 Mottagare: 
passiv (20) 
”vi” (6) 

(ingen identifierad) påstående (22) gardering (1)  Sändare: 
”oss” (1) 

instruktion (18) uppmaning (18) plusord (1) 
understrykning (1) 

imperativ (18) 
”ni” (1) 

Sändare: 
”vi”, ”våra” (2) 
Mottagare: 
passiv (1) 

förklaring (1) påstående (1)   Sändare: 
”vi” (1) 

 

Liksom i nyhetsbrevet finns det i rutinbeskrivningen både instruktioner som har uppmanings-

form (imperativ) och sådana som har påståendeform. Bland instruktionerna i påståendeform 

dominerar passivt verb som omtalsuttryck för mottagaren. Som också framgår av tabell 18 

saknar de flesta instruktionerna i påståendeform dessutom attitydmarkör, som i (15). 

(15) Kompletteringar åtgärdas genom ärendekö MSBREGG (innehåller åtgärdskoderna AN001 
Komplettering för registrering och AN013 Sent inkommen komplettering, som ska släckas). 
(Rutinbeskrivningen, rad 124–125) 

De två passiverna i (15) har båda läsarna som underförstådd agent varför jag räknar dem som 

omtalsord för mottagarna. Genom att inte tala direkt till läsarna utan implicit tala om dem in-

tar texten ett utifrånperspektiv där föremålet för handlingarna, ”kompletteringar” och ”åt-

gärdskoderna”, är i fokus till följd av användningen av passiv form.  

 Nästan lika vanligt som påståendeform med passivt verb är uppmaningsform med impera-

tiv, som i (16). Liksom (16) saknar de flesta instruktioner med imperativ attitydmarkör. 

(16) Registrera grundläggande behörighet i NyA med förutbildningskod GBÖB. (Rutinbeskrivningen,  
rad 23–24) 

I (16) är både mottagar- och sändarperspektivet markerat genom imperativformerna: Förfat-

taren vänder sig direkt till läsaren som den som ska utföra instruktionen och framträder också 

själv som den som ger uppmaningen. Slutligen visar tabell 18 att instruktion med aktivt verb 

med ”vi”-subjekt är den tredje stora gruppen, som i (17). 

(17) Upprättningar gör vi och meddelar sökande. Efter urval 2 ska vi även maila Lotta om vi gjort en 
upprättning. (Rutinbeskrivningen, rad 128–129) 

I (17) visas instruktion med ”vi”-subjekt, efter passiv och imperativ det vanligaste sättet att ge 

en instruktion. Jag har valt att räkna ”vi” som omtalsord för mottagaren i dessa fall. ”Vi” 

fungerar dock som perspektivmarkör på fler än ett sätt. Å ena sidan uttrycker ”vi” sändar-
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perspektivet genom att författaren på så vis gör sig närvarande i texten. Å andra sidan rör det 

sig tveklöst om instruktioner till läsarna att utföra innehållet i verbet med ”vi”-subjekt. På så 

vis kan man säga att ”vi” också markerar läsarnas perspektiv; författaren omfattar både sig 

själv och läsarna i ”vi” och skapar ett gemensamt mottagar- och sändarperspektiv, kanske en 

medveten strategi för att understryka gemenskap och ge instruktionen en vänlig och förtrolig 

ton.  

5 Den inskrivna läsaren 
Ur resultatet av textanalysen har jag konstruerat den inskrivna läsaren i nyhetsbrevet och 

rutinbeskrivningen. Syftet är att sammanfatta och tolka resultaten av textanalysen ur läsarens 

synvinkel och på så sätt beskriva texternas ideala läsare. Med andra ord är syftet att beskriva 

vilka förutsättningar en läsare bör ha för att få ut det mesta av nyhetsbrevet och rutinbeskriv-

ningen.  

5.1 Nyhetsbrevets inskrivna läsare 
Den inskrivna läsaren i nyhetsbrevet läser texten från början till slut och bildar sig av avsnitts-

rubrikerna en uppfattning om var det finns intressant innehåll att ta del av. Detta eftersom 

nyhetsbrevet är uppdelat i åtta avsnitt försedda med en rubrik som anger avsnittets tema, men 

texten saknar inledande metatext om vad den innehåller. Läsaren tar till sig textens innehåll 

med väldigt lite grafiskt stöd i form av framskjutenhet som lyfter fram särskilt viktiga eller 

intressanta partier (se tabell 4). Den inskrivna läsarens mål med att läsa nyhetsbrevet är både 

att inhämta fakta och få något förklarat, att döma av att de sekvenser som dominerar är 

deskriptiv och explikativ (se tabell 5). Analysen av språkhandlingar bekräftar bilden av en 

inskriven läsare som i liten utsträckning använder nyhetsbrevet som stöd för handling eller 

reagerar på texten med handling. Handlingsskapande och kontaktsökande språkhandlingar 

som fråga, uppmaning och instruktion är ovanliga (se tabell 17).  

 Dominansen av språkhandlingar där författaren ger löften om åtgärder eller berättar om 

tidigare åtgärder förutsätter idealiskt en läsare som har intresse av dessa åtgärder. De enda be-

skrivande tilltalsuttrycken, ”ni som kunder till VHS och användare av NyA” (rad 24–25) och 

”ni som användare” (rad 16), är tecken på att textens inskrivna läsare drar nytta av VHS 

planerade och utförda åtgärder i egenskap av kund och Nya-användare. 
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 De många värdeorden som utmärker den vanligaste speciella språkhandlingen, löfte om 

åtgärder, kan ses som en indikation på att nyhetsbrevet förutsätter en läsare som VHS anser 

sig behöva ge någon form av försäkran om de planerade åtgärdernas nytta.  

 Den inskrivna läsaren har stor kunskap om och intresse för samordnad antagning till 

svensk högskoleutbildning och antagningssystemet Nya. Det visar nyhetsbrevets alla oförkla-

rade antagningsrelaterade termer (se tabell 16). 

5.2 Rutinbeskrivningens inskrivna läsare 
Rutinbeskrivningens inskrivna läsare läser igenom eller skumläser hela texten för att hitta det 

de söker. Tecken på det är att texten saknar inledande metatext om vad den innehåller men det 

finns ett stort antal avgränsningar (se tabell 3), de flesta rubriker som anger temat för det på-

följande avsnittet. Den inskrivna läsaren har som främsta mål med läsningen att praktiskt til-

lämpa texten genom att utföra de rutiner och handgrepp som beskrivs. Detta eftersom in-

struerande sekvens dominerar texten (se tabell 5). Förekomsten av narrativ sekvens gör dock 

att idealläsaren även är intresserad av innehåll vars tillämpning inte uttryckligen framkommer 

i texten. Den inskrivna läsaren har således kunskaper från annat håll inom verksamheten som 

kan utnyttjas för att använda det innehållet. En annan indikation på de förkunskaper som läsa-

ren måste ha för att dra den mesta nyttan av rutinbeskrivningen är att det förekommer instruk-

tioner som saknar flera moment i Ledins (2000) och Nords (2008) prototyp. Det säger oss att 

den inskrivna läsaren har kunskap från annan källa än texten. Också bruket av oförklarade ord 

och uttryck som har med ämnet för texten att göra visar att rutinbeskrivningens inskrivna 

läsare har förkunskaper om antagningshandläggning och antagningssystemet NyA, se tabell 6. 

 Ett utmärkande drag för rutinbeskrivningen är att textens inskrivna läsare är redo att utföra 

det som beskrivs i instruktionerna, oftast utan förklaringar eller motivering. Två tredjedelar, 

45 av 68, av rutinbeskrivningens syntaktiska meningar realiserar språkhandlingen instruktion, 

men bara i 10 av dem ges läsaren stöd eller motivering i form av värderande uttryck.  

 Den inskrivna läsaren har inget behov av att få veta uttryckligen vem som är rutinbeskriv-

ningens sändare. Sändaren framträder endast genom de få attitydmarkörerna och den enda 

förekomsten av direkt tilltal, ”ni”. Dock finns ett avsnitt där författaren till synes framträder 

genom de verb med ”vi”-subjekt som används i 6 instruerande syntaktiska meningar (se tabell 

18). De kan tolkas som att den inskrivna läsaren vet vem författaren är och är beredd att ingå i 

en gemenskap med författaren. 
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6 Intervjuer med författare och läsare 
Jag har intervjuat sammanlagt sex personer: författaren till nyhetsbrevet, författaren till rutin-

beskrivningen, två läsare av nyhetsbrevet och två läsare av rutinbeskrivningen. Syftet med 

författarintervjuerna är att ta reda på vad författarna vill uppnå med sina texter. Intervjuerna 

med läsare syftar till att undersöka hur faktiska läsare uppfattar texternas syfte och hur de an-

vänder texterna. De två läsarna till nyhetsbrevet valdes ut genom att jag kontaktade SA-chef-

erna på sex olika universitet och högskolor av varierande storlek och geografisk placering. 

Två av dem var villiga att låta sig intervjuas. Av rutinbeskrivningens totalt fem läsare fanns 

vid tiden för intervjuerna bara två kvar på VHS. Eftersom VHS även är min arbetsplats 

känner jag de båda handläggarna som kollegor, men jag har inte själv deltagit i handlägg-

ningsarbetet med MSB:s utbildningar. 

 Både nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen samskrivs av flera personer. För båda texterna 

finns dock en uttrycklig författare eller avsändare, en huvudförfattare. Det är texternas 

respektive huvudförfattare som jag har intervjuat. 

 Nedan sammanfattas intervjusvaren tillsammans med en redogörelse för ytterligare infor-

mation som framkom under intervjuerna och kan vara relevant i diskussionen om texternas 

användbarhet (kapitel 7). Intervjuguide finns i bilaga 4. 

6.1 Intervju med författaren till nyhetsbrevet  
I intervjun med nyhetsbrevets författare framkom att syftet med det är att löpande informera 

om passerade och kommande händelser som rör både VHS och universiteten och högskolorna 

(VHS kunder). Målet är att mottagarna med nyhetsbrevet ska bli så väl informerade att ingen 

ska kunna säga ”det här har jag inte hört talas om”. Den effekt författaren vill uppnå är att 

mottagarna ”ska få känsla av att det är ordning på VHS”.  

 Författaren beskriver nyhetsbrevets mottagare som en upplyst grupp men med varierande 

kunskaper. De är bekanta med alla facktermer även om de kanske inte vet exakt vad termerna 

betyder. Vid behov tar de reda på detaljerna genom att fråga vidare bland sina medarbetare.  

 Innehållet väljs tillsammans med tre andra chefer och baseras på deras uppfattning om vad 

som är aktuellt och relevant för mottagarna, inklusive sådant VHS har fått reda på i andra 

sammanhang, till exempel genom sina representanter i olika samrådsgrupper utanför VHS. I 

korthet handlar det om händelser som kan väcka frågor, det vill säga sådant som har krånglat 

eller kan tänkas komma att drabbas av störningar. Det viktigaste är att få med så mycket inne-

håll att mottagarna inte upplever att VHS håller inne med information. 
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 På frågan om han har fått eller förväntat sig reaktioner från läsarna svarar författaren att 

han inte förväntar sig några reaktioner och väldigt sällan har fått det. 

 Förutom svaren på frågorna framkom också under intervjun att nyhetsbreven tillsammans 

med regelbundna träffar är de enda strukturerade informationskanalerna mellan VHS och SA-

cheferna som grupp. Vid träffarna som sker 4–5 gånger per år, deltar varje lärosätes SA-chef 

och 3–4 representanter för VHS, samma personer som även bidrar med material till nyhets-

brevet. Nyhetsbrevet är tänkt att skickas ut 4–5 gånger per år; tidpunkterna för utskicken är 

inte på förhand fastställda och är oberoende av tidpunkterna för SA-chefsträffarna. 

 Slutligen ställde jag specifika frågor om avsnittet ”Visning av studieavgifter på studera.nu 

i master- och IK-omgången HT11” eftersom det skiljer sig från övriga texten genom att inne-

hålla mer tekniska detaljer. Författaren förklarar att det är ett medvetet val att vara särskilt 

detaljerad i detta avsnitt. Syftet är att göra det tydligt för SA-cheferna vilka konsekvenser 

informationen kan ha för den egna högskolan, nämligen att det kan behöva göras justeringar i 

högskolans databas med utbildningsinformation. VHS vill på det här viset göra det möjligt för 

SA-cheferna att själva försäkra sig om att nödvändiga justeringar görs även om de inte redan 

har nåtts av informationen på annat sätt.  

6.2 Intervju med författaren till rutinbeskrivningen 
Syftet med rutinbeskrivningen är enligt författaren att den ska göra så att handläggarna kan 

jobba självständigt. Handläggningsarbetet kan de sen tidigare, men de ska få veta i rutinbe-

skrivningen vad som gäller just för MSB:s utbildningar inför vårterminen 2011. Rutinbeskriv-

ningen ska räcka för att börja jobba med handläggning av anmälningar till de utbildningarna. 

 Handläggare som inte har jobbat med MSB:s utbildningar ska som introduktion läsa 

genom rutinbeskrivningen från början till slut. Under själva arbetet är det tänkt att handläg-

garna har rutinbeskrivningen bredvid sig i pappersform eller på skärmen. Rutinbeskrivningen 

är den enda informationskällan om hur man handlägger anmälningarna till MSB:s utbild-

ningar förutom en inledande muntlig genomgång som utgår från rutinbeskrivningen. 

 Rutinbeskrivningens målgrupp beskriver författaren som personer som har viss erfarenhet 

av handläggning i allmänhet. De behöver inte ha jobbat med MSB:s utbildningar förut eller 

har jobbat länge på VHS men de måste ha fått utbildning i antagningssystemet Nya. 

 Det innehåll som författaren väljer till rutinbeskrivningen är uppgift om antagningsom-

gångens namn, utbildningsanordnaren (organisation), behörighetskrav, namnen på ärendekö-
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erna i Nya, om det är något särskilt som gäller för antagningsomgången som specifika doku-

ment som ska bedömas på ett speciellt sätt. 

 Författaren säger sig aldrig ha fått några reaktioner från läsarna på rutinbeskrivningen men 

hon skulle gärna vilja få idéer om förbättringar. Under intervjun framkom att författaren inte 

är huvudansvarig för att löpande revidera texten utan det är en av handläggarna, så kallad 

uppdragsansvarig, som ansvarar för det.  

6.3 Intervjuer med två av nyhetsbrevets läsare  
Läsare 1 beskriver syftet med nyhetsbrevet att informera om vad som är på gång och vad som 

har hänt. I det ingår bland annat att förklara inträffade driftproblem. Läsare 2 menar att syftet 

med stora delar av nyhetsbrevet, särskilt de som handlar om driftproblem, verkar vara att be 

om ursäkt. Annat innehåll i nyhetsbrevet pekar mer framåt, men visar på ett behov att förklara 

något en gång till som redan har informerats om. 

 Läsare 1 uppfattar målgruppen som oklar eftersom detaljeringsgraden och kunskapsnivån 

är så varierande. Hon uppfattar att informationen i sig att de händelser som nyhetsbrevet inne-

håller sker vänder sig till henne, men hur det ska gå till vänder sig snarare till dem som ska 

utföra aktiviteten. För läsare 2, däremot, är det självklart att målgruppen är SA-chefer. 

 Nyhetsbrevets avsändare uppfattar läsare 1 som VHS som organisation men att det är den 

namngivna avsändaren som sammanställer och skickar ut det, som ingående i VHS stab eller 

liknande. Läsare 2 uppfattar avsändaren som den namngivna avsändaren i nyhetsbrevets 

huvud. 

 Bilden de som läsare får av VHS via nyhetsbrevet beskriver läsare 1 som blandad. Läsare 

2 beskriver den som bra och ger som exempel att det i det första avsnittet sägs rakt ut att det 

har hänt något dåligt. 

 Läsare 1 förstår allt i texten men är inte helt klar över om VHS förväntar sig att hon ska 

göra något som ett resultat av läsningen. Läsare 2 säger sig inte uppfatta att något är oklart i 

nyhetsbrevet med hänvisning till att alla facktermer är kända för henne. 

 Läsare 1 nämnde särskilt två avsnitt av nyhetsbrevet som exempel på när det är oklart vad 

som förväntas av henne som läsare och vem texten verkligen vänder sig till. Det gäller avsnit-

ten ”Vidareutveckling av www.vhs.se/nya” och ”Visning av studieavgifter på studera.nu i 

master- och IK-omgången HT11”. I ”Vidareutveckling av www.vhs.se/nya” beskrivs föränd-

ringar på VHS webbplats med direkt uppmaning till läsarna att själva gå till sidan och ta del 

av förändringarna. Läsare 1 påpekar att www.vhs.se/nya vänder sig till dem som jobbar i an-
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tagningssystemet NyA, vilket hon i egenskap av SA-chef inte gör. Därför är de två sista 

styckena i avsnittet (rad 55–62) ointressanta för henne och hon ifrågasätter att de ska ingå i 

nyhetsbrevet. Delar av avsnittet ”Visning av studieavgifter på studera.nu i master- och IK-om-

gången HT11” är så detaljerade att de liknar en instruktion. Detta gör henne osäker på om 

informationen även har gått till dem som ska utföra justeringarna eller om hon förväntas 

sprida informationen till dem.  

 Läsare 2 uttryckte stor uppskattning för VHS och den information som hon får från dem. 

Det finns kort sagt väldigt väletablerade kanaler mellan VHS och SA-cheferna som fungerar 

bra. Hon beskriver nyhetsbrevet som ”personligt på ett trevligt sätt” och att det vänder sig 

direkt till henne. Till skillnad från läsare 1 lyfte hon fram hur viktigt det var att hon genom att 

läsa ”Visning av studieavgifter på studera.nu i master- och IK-omgången HT11” fick veta att 

det krävs förändringar i hennes eget lärosätes lokala utbildningsdatabas. På så vis kunde hon 

vända sig till de ansvariga i personalen och försäkra sig om att de nödvändiga förändringarna 

blir gjorda.  

6.4 Intervjuer med två av rutinbeskrivningens läsare 
Syftet är enligt läsare 1 att informera handläggarna om vad som gäller för MSB:s utbildningar 

så att de kan svara rätt på frågor från sökande men också som allmän information för dem 

själva. Läsare 2 beskriver syftet som att handläggarna ska få veta hur de ska bete sig eftersom 

arbetet med MSB:s utbildningar skiljer sig från det övriga antagningsarbetet. 

 Båda läsarna uppfattar målgruppen som handläggarna som ska jobba med MSB:s utbild-

ningar. Läsare 1 börjar med att läsa igenom texten och använder sedan den som stöd när det 

ringer eller han ska besvara mejl eller när han handlägger – rutinbeskrivningen har han alltid 

tillgänglig. För läsare 2 är rutinbeskrivningen det enda stödet i handläggningen av anmäl-

ningarna till MSB:s utbildningar förutom ett inledande informationsmöte. Hon har texten 

framför sig på skrivbordet ”som en uppslagsbok”. 

 Läsare 1 menar att beskrivningen av hur man gör med utländska ärenden är oklar eftersom 

det inte explicit är uttryckt hur handläggaren ska göra. Läsare 1 har hittills inte träffat på ett 

utländskt ärende och han säger sig behöva fråga en kollega om ett sådant skulle dyka upp. För 

läsare 2, däremot, är informationen i rutinbeskrivningen fullt tillräcklig eftersom hon vet hur 

det brukar vara i andra antagningsomgångar. 

 Läsare 1 nämner att han inte behöver det inledande informationsmötet för att kunna börja 

handlägga anmälningarna till MSB:s utbildningar enligt rutinbeskrivningen. Han säger vidare 
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att det krävs förkunskaper för att förstå rutinbeskrivningen och att han har erfarenhet som 

hjälper honom förstå och tolka texten. Som exempel på det nämner han att han skulle 

kontakta MSB om han i handläggningen träffade på ett intyg om rullbandstest/konditionstest 

som var en dag gammalt, trots att det uttryckligen står att det är noga med datumet (rad 28–

29).  

 Under intervjun visar det sig att läsare 2 är uppdragsansvarig (se 5.1.2) och i den rollen 

höll i informationsmötet som alla handläggare som ska jobba med MSB:s utbildningar deltog 

i innan handläggningsarbetet började. Tack vare att hon höll i mötet har läsare 2 på förhand 

övergripande kunskaper om hur handläggningen ska gå till. Innehållet i rutinbeskrivningen är 

alltså inte nytt för henne när hon läser texten första gången. Dessutom har läsare 2 själv redi-

gerat texten och försökt göra den tydligare. Hon säger att hon skulle vilja att texten var ännu 

tydligare och lättare att skumläsa så att man inte måste läsa hela från början till slut som det är 

idag för att hitta det man söker.  

7 Texternas användbarhet 
Det främsta syftet med den här uppsatsen är att undersöka användbarheten i de två studerade 

texterna nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen. Den övergripande frågan jag ställer är hur funk-

tionella VHS nyhetsbrev till SA-chefer och rutinbeskrivningar för VHS handläggare är. För 

att söka besvara den frågan utgår jag från de författarnas intervjusvar (6.1 och 6.2), eftersom 

funktionell innebär att läsarna uppfattar texten på det sätt som författaren menat. Genom att 

jämföra författarnas beskrivning med texternas inskrivna läsare (4.5) undersöker jag hur väl 

formen, innehållet och de språkliga uttrycken för perspektiv stämmer överens med författa-

rens syfte med texterna. Som ett ytterligare instrument för att undersöka användbarheten jäm-

för jag även författarens beskrivning av syftet och så vidare med de faktiska läsarnas uppfatt-

ning om texterna. Precis som med jämförelsen mellan författarnas beskrivning och texten i 

form av den inskrivna läsaren är det graden av överensstämmelse som ger bilden hur god 

användbarheten är. Ju färre avvikelser som visar sig, desto bättre bedömer jag användbarheten 

vara. I diskussionen nedan kommer jag inte att särskilt redovisa resultatet av jämförelsen 

mellan intervjusvaren från författarna och läsarna. Bara de fall där det finns en diskrepans 

mellan de inskrivna läsarna och svaren från intervjuerna med faktiska läsare (6.3 och 6.4) 

kommer jag att diskutera det.  

 Syftet med nyhetsbrevet är enligt författaren att informera om sådant som har hänt och 

kommande händelser som rör VHS och kunderna. Detta syfte överensstämmer väl med den 
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inskrivna läsaren som ur texten främst inhämtar fakta och får förklaringar. Läsare 2 nämner 

även att hon uppfattar att VHS med nyhetsbrevet verkar vilja be om ursäkt. Där skiljer sig 

läsare 2 från den inskrivna läsaren som inte tycks förvänta sig någon ursäkt – texten saknar 

språkliga uttryck för det. Den inskrivna läsaren är väl insatt i och intresserad av VHS och 

högskolornas gemensamma antagningsarbete, vilket stämmer väl med författarens mål att ny-

hetsbrevet ska vara relevant för VHS och kunderna. 

 Författaren nämner vidare att nyhetsbrevets önskade effekt är att mottagarna ska uppleva 

att ”det är ordning på VHS”. I det ingår att förklara inträffade problem och att informera om 

planerade åtgärder. Nyhetsbrevets inskrivna läsare är kunnig inom antagningsområdet och har 

tillräckliga förkunskaper för att inse hur såväl problemen som de planerade åtgärderna påver-

kar dem för texten utelämnar oftast uttryckliga beskrivningar av det. Det finns några ställen i 

nyhetsbrevet som bryter av från det berättande och förklarande där texten i stället ger 

instruktioner eller uppmaningar till läsaren. Till exempel är den inskrivna läsaren villig att 

själv logga in på VHS webbplats för stöd till Nya-användare för att ta del av förbättringar där 

(rad 55–62). Med tanke på att läsaren tilltalas som Nya-användare vid två tillfällen i texten (se 

tabell 22) kan detta tyckas funktionellt men författaren beskriver inte målgruppen som Nya-

användare och inte heller de faktiska läsarna beskriver sig själva eller nyhetsbrevets avsedda 

målgrupp som det. Läsare 1 påpekar särskilt att hon inte själv i egenskap av SA-chef använder 

Nya och att hon därför inte är intresserad av Nya-sidorna. En liknande brist i användbarheten 

finns på ett annat ställe där texten är formulerad som instruktion eller uppmaning. Avsnittet 

”Visning av studieavgifter på studera.nu i master- och IK-omgången HT11” (rad 75–97) för-

utsätter en läsare med intresse för detaljerna om hur visningen går till, till exempel för att själv 

utföra nödvändiga justeringar i högskolornas egna databaser för utbildningsinformation som 

avsnittet informerar om eller kunna informera dem som ska utföra dem. Författarens syfte 

med omnämnandet är att SA-cheferna ska få veta vad som behöver göras så att de själva kan 

kontrollera att det har blivit gjort. Detta är ett betydligt blygsammare läsmål än den inskrivna 

läsarens. De faktiska läsarna reagerar helt olika på hur avsnittet är formulerat. Läsare 1 kan 

inte utläsa vad som förväntas av henne utan hon blir osäker på om de som har som uppgift att 

göra förändringarna har blivit informerade redan eller om VHS med nyhetsbrevet ber henne 

informera dem. Läsare 2, däremot, säger att avsnittet precis motsvarar hennes informations-

behov. 

 Sammanfattningsvis är nyhetsbrevets användbarhet på det hela taget god i anpassningen 

av ordval och innehåll till läsarnas förkunskaper, men författaren har på vissa ställen gjort 
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mindre funktionella val av uttryck för perspektiv genom tilltal och språkhandling. Konsekven-

sen av det är texten förutsätter en läsare med ett annat läsmål, att läsningen ska leda till hand-

ling, än vad författaren tänkt sig. 

 Författarens syfte med rutinbeskrivningen är att ge handläggarna som arbetar med anmäl-

ningar MSB:s utbildningar hela det stöd som de behöver för att klara uppgiften. Tanken är att 

de ska ha rutinbeskrivningen tillgänglig medan de handlägger. Vidare tänker sig författaren att 

läsarna har erfarenhet både av att arbeta med antagningssystemet Nya och handläggning, men 

inte nödvändigtvis av handläggning av anmälningar till MSB:s utbildningar. Detta stämmer 

delvis överens med textens inskrivna läsare. Den inskrivna läsarens mål med läsningen är 

främst att få stöd för handling, det vill säga att texten ska fungera som instruktion. Dessutom 

ställer texten stora krav på att läsaren är bekant med antagningshandläggning och Nya. 

Förutom att vara kunnig i de termer som hör till arbetet har textens inskrivna läsare så stora 

förkunskaper i handläggningsarbete på VHS att de kan följa instruktioner där bara vissa delar 

uttrycks explicit för att texten ska fungera som enda stöd i arbetet. Svaren från intervjun med 

de faktiska läsarna antyder att det för att rutinbeskrivningen ska fungera som enda stöd krävs 

erfarenhet av annat handläggningsarbete som är i princip identiskt med MSB-handläggningen. 

Ett exempel på det är rad 106–108 som handlar om hur man hanterar utländska ärenden. Av-

snittet förutsätter att läsaren gör inferenser för att instruktionen ska fungera och leda till att 

läsaren lyckas handlägga ett utländskt ärende. På direkt fråga sa sig läsare 1 inte av texten 

kunna utläsa hur han skulle hantera ett utländskt ärende eftersom han aldrig har stött på ett 

sådant ärende. Läsare 2 förklarade att hon visste hur hon skulle göra eftersom hon kände till 

rutinen från annat handläggningsarbete.  

 I korthet kan man konstatera att rutinbeskrivningen är en funktionell text såtillvida att den 

väl motsvarar läsarnas handlingsinriktade läsmål genom att så stor del av den består av in-

struktioner. Dock förutsätter texten förkunskaper som läsarna kan sakna beroende på deras 

bristande erfarenhet. Texten kan därför inte sägas helt fungera som enda stöd i handläggning-

en, vilket är vad författaren avsett. 
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8 Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka användbarheten i två textgenrer som skrivs på 

VHS: nyhetsbrev och rutinbeskrivningar. Nyhetsbreven handlar om VHS verksamhet och 

vänder sig till studieadministrativa chefer (SA-chefer) på universitet och högskolor. Rutin-

beskrivningarna vänder sig till VHS handläggare som med stöd av antagningssystemet Nya 

arbetar med att anta studenter till högskolestudier. En text av vardera genren, nyhetsbrev och 

rutinbeskrivning, ingår i undersökningen. Med användbarhet menar jag det att en text är ut-

formad så att den får den effekt som författaren avser. Den huvudsakliga undersökningsfrågan 

är Hur funktionella är VHS nyhetsbrev till SA-chefer och rutinbeskrivningar för handläggare? 

 Undersökningsmetoden består av textanalys, konstruktion av den inskrivna läsaren och 

intervjuer med författare och läsare. I textanalysen diskuteras särskilt hur perspektivet ut-

trycks i texten för att besvara frågan hur texten närmar sig sina läsare. Den huvudsakliga 

undersökningen av användbarheten görs genom att jämföra författarens syfte med den inskriv-

na läsaren och intervjuer med faktiska läsare. För att utvärdera hur användbara texterna är 

börjar jag med en textanalys av de två genrernas karaktäristika. Utifrån analysen, som 

omfattar innehåll, form och interpersonella struktur, konstrueras sedan texternas inskrivna 

läsare. Med hjälp av den inskrivna läsaren undersöker jag sedan hur väl texternas utformning 

– det vill säga den inskrivna läsaren – överensstämmer med vad författarna vill med sina 

texter. Slutligen undersöks även hur faktiska läsare uppfattar texternas syfte och hur läsarnas 

upplevelse överensstämmer med författarnas avsikter med texterna. Resultatet av dessa två 

jämförelser ger tillsammans bilden av texternas användbarhet. 

 Resultatet visar att både nyhetsbrevet och rutinbeskrivningen är användbara på flera sätt. 

På det hela taget uppnår författarna det de vill med sina texter. I båda fallen överensstämmer 

författarnas huvudsyfte – att informera respektive att instruera – med textens språkliga uttryck 

och läsarnas uppfattning. Också valet av antagningsrelaterade termer som inte förklaras mot-

svarar läsarnas kunskapsnivå.  

 Studien visar dock även att texterna brister i användbarheten. Till exempel framkom att en 

av rutinbeskrivningens läsare inte av texten kan utläsa hur han ska göra med utländska 

ärenden, en typ av ärende som han hittills saknar erfarenhet av. Detta beror inte på att det 

finns oförklarade facktuttryck som läsaren inte förstår utan på att flera moment i rutinen inte 

uttrycks explicit. Den andra läsaren uppfattar inte detta avsnitt som oklart och förklarar det 

med att hon känner till ärendetypen sedan tidigare. Sett i relation till författarens intentioner 

uppvisar rutinbeskrivningen här en brist i användbarheten. Författaren menar att läsarna måste 
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ha viss allmän erfarenhet av handläggning och avser att texten ska fungera som handläggarnas 

enda stöd i arbetet. Undersökningen visar dock att författarens val av innehåll inte fullt ut är 

funktionellt eftersom det ställs krav på djupare förkunskaper hos läsaren än författaren ger 

uttryck för i texten. Vidare visar såväl textanalysen som läsarintervjuerna att nyhetsbrevets 

författare på några ställen frångår sitt syfte att informera och förklara för att i stället uppmana 

och instruera läsaren till handling. Detta påverkar nyhetsbrevets användbarhet negativt. 

Dessutom gör författaren det genom att tilltala läsaren i rollen Nya-användare, en roll som de 

faktiska läsarna i intervjuerna säger sig inte ha. Inte heller författaren beskriver nyhetsbrevets 

målgrupp som Nya-användare. 
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Bilaga 1: Nyhetsbrevet 
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Bilaga 2: Rutinbeskrivningen 
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Bilaga 3: Exempel på sekvensanalys 
Tabell 19. Exempel på text med analys av realisering av deskriptiv sekvens i nyhetsbrevet  
Text Analys 

Aktuella antagningsomgångar  

MASTERVT11 och IKVT11  

Antalet sökande i respektive antagningsomgång 
är på rekordnivå. De sökande har dock inte 
kompletterat i samma omfattning som i tidigare 
antagningsomgångar vilket sannolikt beror på 
fler återsökande än tidigare år. Den mindre 
mängden kompletteringar gör att vi för de båda 
virtuella organisationerna för närvarande ser ut 
att ha ett bra handläggningsläge och de många 
övertidstimmarna som behövdes i våras ska 
inte behöva upprepas under hösten.  

(Nyhetsbrevet, rad 63–69) 

Makropropositioner: 
1. Förankring: ”MASTERVT11 och IKVT11” 
2. Reformulering: ”Antalet sökande i respektive 

antagningsomgång är på rekordnivå.” 
3. Aspektualisering: ”Antalet sökande i 

respektive antagningsomgång är på 
rekordnivå.” 

4. Relation: underförstått, datum ingår i 
nyhetsbrevets sidhuvud 

5. Tematisering: ”De sökande har dock inte 
kompletterat i samma omfattning som 
tidigare…” och resten av stycket. 

Språkliga uttryck: 
Påståendemeningar: dominerar 
Relationella processer med verb som är och har: 
förekommer men dominerar inte 
Presens är huvudtempus: ja 
Generisk referens: nej 

 

Tabell 20. Exempel på text med analys av realisering av instruerande sekvens i rutinbeskrivningen  
Text Analys 

Handläggningsrutin  
Vid handläggningen åtgärdas ärendekö 
MSBMAN.  

När det gäller den särskilda behörigheten så är 
kravet på godkänt rullbandstest/konditionstest 
och körkort inbyggt i modellen. Genererar 
alltid åtgärdskod KOND och KÖRK som måste 
kontrolleras manuellt. Intyg som är inskickade 
får åtgärdskod för manuell handläggning 
(D5003) vid registreringen. Vid handläggning 
av dessa ärenden görs bedömning av 
grundläggande och särskild behörighet. Övriga 
åtgärdskoder, som t ex kan röra meritvärdering 
ska också åtgärdas.  

Om samtliga behörighetskrav är uppfyllda  
- Gör personen behörig. Kontrollera om något 
annat dokument i kompletteringen som 
markerats med åtgärdskod för manuell 
handläggning behöver åtgärdas.  

(Rutinbeskrivningen, rad 41–50) 

Makropropositioner: 
1. Resultatprodukt: ”Handläggningsrutin” 
2. Förutsättningar: ”När det gäller den särskilda 

behörigheten så är kravet på godkänt 
rullbandstest/konditionstest och körkort 
inbyggt i modellen.” och följande två 
meningar 
”Om samtliga behörighetskrav är uppfyllda” 

3. Transformation: ”Vid handläggningen 
åtgärdas ärendekö MSBMAN.” och resten av 
stycket 
”Gör personen behörig.” och resten av 
stycket 

4. Resultatsituation: saknas 

Språkliga uttryck: 
Handlingsverb som utmärker makropropositionen 
transformation och som har läsaren som underförstådd 
eller utsatt aktör: ja, uteslutande 
Imperativ, passiv, aktiv form med man som subjekt: ja, 
imperativ och passiv 
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Bilaga 4: Intervjuguide 
Frågor till nyhetsbrevets författare: 

1. Vad är syftet med texten? 

2. Hur skulle du beskriva textens målgrupp? 

3. Hur väljer du textens innehåll? 

4. Har du fått eller förväntat dig reaktioner på texten från läsarna? 

Frågor till rutinbeskrivningens författare: 

1. Vad är syftet med texten? 

2. Hur är texten avsedd att användas? 

3. Hur skulle du beskriva textens målgrupp? 

4. Hur väljer du textens innehåll? 

5. Har du fått eller förväntat dig reaktioner på texten från läsarna? 

Frågor till nyhetsbrevets läsare: 

1. Hur uppfattar du syftet med texten? 

2. Hur uppfattar du målgruppen? Är det klart för dig varför du får texten? 

3. Vem uppfattar du är textens avsändare? 

4. Vilken bild får du av VHS via nyhetsbrevet. 

5. Är något oklart i texten? 

Frågor till rutinbeskrivningens läsare: 

1. Hur uppfattar du syftet med texten? 

2. Hur uppfattar du målgruppen?  

3. Hur använder du texten? 

4. Är något oklart i texten? 

 


