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Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk

for jag till den snötäckta ön.

Det vilda har inga ord.

De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!

Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.

Språk men inga ord.

”Från mars -79”, Tomas Tranströmer
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Förord
Den här boken handlar om att skriva sakprosa. Jag har suttit vid tangent- 

bordet och knackat i tjugo år: läromedel, facklitteratur, journalistik, manualer, 

rapporter, informationsmaterial. Det har även blivit lite poesi och skönlittera-

tur. Fortfarande vet jag inte hur receptet på en lyckad text lyder. Genom åren 

har jag samlat ledtrådar i form av forskningsrön, tips från kollegor och egna 

erfarenheter. Nu försöker jag sovra, systematisera och översätta stoffet till en 

förhoppningsvis användbar bok. Det finns mängder av skrivhandböcker, men 

jag har länge saknat en som handlar om just sakprosa.

Boken är ett försök att koppla samman praktiska yrkeskunskaper med veten-

skapliga belägg. Jag har försökt att ta reda på hur vi gör för att skriva texter som 

samtidigt är lärorika, begripliga och läsvärda. Boken innehåller resonemang 

både om traditionella texter och multimodala, digitala texter.

En överväldigande majoritet av de texter vi läser och skriver är någon form av 

sakprosa. Allt för ofta är texterna osköna, tråkiga eller svårbegripliga. Viktiga 

kunskaper når inte fram till läsarna, utan fastnar i den trassliga textväven. Otydliga 

syftningar, slappa fraser och ogenomtänkta påståenden är ett slöseri med tid, energi 

och pengar. En amerikansk författare, Josh Bernoff, uppskattade att amerikanska 

företag förlorar 400 miljarder dollar årligen på grund av dåligt skrivande – tre 

gånger mer än Sveriges statsbudget. Jag slår vad om att kostnaden är tiofalt högre. 

Det är sällan dåligt att förenkla en text, eller att göra den intresseväckande och 

skön. En kort lättläst text kan mycket väl vara innehållsrik, nyanserad och djup. 

Sakprosan, som är en förhållandevis ung litterär genre, kan lära mycket av  

lyriken, dramatiken, skönlitteraturen, filmkonsten och många andra när- 

liggande discipliner. Vi har mycket kvar att utforska!

 
Johan Eriksson
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DEL 1: Teorin
Oavsett om du skriver essäer, utredningar eller läromedel så handlar arbetet 

om ett samspel mellan dig, texten, läsaren och verkligheten. Bokens första 

del tar därför upp frågor om texter och textanalys, läsare och läsning, 

kunskapsteori, samt lite om skribentens roll. Syftet är att introducera begrepp, 

teorier och modeller som fördjupar förståelsen för de mer handfasta råd som 

presenteras i bokens andra del, inriktad på skrivandets hantverk.

Den praktiska nyttan av teoretiska kunskaper är inte alltid uppenbar. Vi kan 

använda ett bräckjärn utan att veta något om fysikens lagar. Det går fi nt att 

skriva tjocka böcker utan att ha koll på begrepp som narratologi, koherens 

eller nominalkvot. Men teorierna är bra när något går snett, när vi inte förstår 

vad som händer – och när vi ska samtala med andra om saken. Bräckjärnets 

hävarm kanske måste förlängas, den röda tråden förtydligas.

Använd teorierna när du kör fast, ger dig in på nya områden 

eller behöver förklara hantverket, skrivandet, för 

andra. Använd teorin som snickaren 

använder en ritning, bagaren ett recept, 

hockeyspelaren en taktiktavla. Släpp 

hammaren ibland, ta ett steg tillbaka och 

fundera på grunderna.
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Här börjar det. 

Det vita arket, den otåligt 

fl imrande markören på skärmen. 

Läsarna därute, någonstans. 

Världen som omger er. Var börjar 

man, hur, och vart ska 

texten ta vägen?
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1.

Texten
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Skrivhandböcker riktar ofta in sig på 

någorlunda enhetliga genrer som 

deckare, romaner eller journalistik. Här 

talar baksidestexten om “facklitteratur, 

informationsmaterial, läromedel och 

annan sakprosa” och fortsätter med 

“e-böcker, hypertext, spel och multimodala 

framställningar”. Spretigt, inte sant?

Boken handlar i alla fall om text. Text består 

av språkliga yttranden, en avgränsad kedja 

av sammanhängande, nedtecknade eller 

memorerade ord. Vi tänker nog vanligen på 

text i form av alfabetisk skrift. Men text kan 

även förmedlas verbalt (tal, föredrag, radio, 

fi lm et c), semiotiskt (symboler, piktogram, 

bildspråk, morse) taktilt (punktskrift, reliefer) 

och kroppsligt (teckenspråk). Texter kan även 

anta mental form: ditt huvud är säkert fullt av 

strofer, fraser, citat och låttexter. De äldsta 

texterna memorerades av lagmän, poeter 

och präster. Texten mötte publiken endast då 

den uttalades av sina “lagringsmedier” och 

uttolkare på scenen, vid tinget eller i kyrkan.
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EN DELIKAT VÄV MED RÖD TRÅD
Oavsett form och art handlar textproduktion om språklig formuleringskonst i 

syfte att förmedla ett budskap eller en känsla till publiken. Skribenten vill göra 

ett avtryck. För att lyckas måste författaren välja ord med omsorg och därefter 

väva dem samman till en ”fin och delikat väv”, för att låna en formulering från 

Marcus Fabius Quintilianus. I hans lärobok i retorik Institutio Oratoria lades 

grunden för textbegreppet som vi känner det. På latin betyder textum just 

”väv”, eller ”textur”.

Ett ”vidgat textbegrepp” som täcker in andra områden än den alfabetiska 

skriften har fått mer uppmärksamhet under senare tid. Den vidgade texten 

hör samman med fenomen som återkommer längre fram: intertextualitet, 

multimodalitet, spelifiering, konvergenskulturer och digitalisering. Det vidgade 

textbegreppet växte fram med hypertextens intåg under 1990-talet. Webben 

och dess märkspråk, hypertext markup language (html) förde med sig radikalt 

nya spelregler för hur vi skapar, läser och uppfattar texter.

Alla texter måste dock fortfarande uppfylla Quintilianus grundkrav: de ska 

hålla ihop, som en fin och delikat väv. En välformulerad text vävs samman 

av en röd tråd, bestående av intention (textens syfte, mening eller budskap) 

innehållsmässig logik (koherens), samt inre textsamband (kohesion). Textens 

grundläggande uppbyggnad har inte ändrats sedan Quintilianus dagar: bok-

stäver sammanfogas till ord, som blir meningar, som bildar stycken, indelade i 

avsnitt, kapitel och eventuellt också överordnade textnivåer. 

Det vidgade textbegreppet omfattar även symboler, bilder, ljud, ljus, föremål – 

ja, enligt vissa textteoretiker kan hela världen betraktas och läsas som text. 



”Att säga att en 
författare är en läsare 
eller en läsare en 
författare, att betrakta 
en bok som en människa 
eller en människa som 
en bok, att beskriva 
världen som text eller 
en text som världen, 
är olika sätt att 
benämna läsarens 
förmågor och 
verksamhet.”

—  Alberto Manguel, En historia om läsning
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GENRER OCH TEXTTYPER
Språk- och litteraturvetare har länge diskuterat hur texter kan delas in och 

analyseras i genrer. Det råder – föga förvånande – akademisk oenighet om hur 

dessa genrer mer exakt bör systematiseras och benämnas. Forskarna är dock 

ense om att genrer bygger på sociala överenskommelser, snarare än på textens 

inneboende egenskaper.

För att en genre ska kunna anses existera måste den vara namngiven, accep-

terad av ”rätt” kretsar och på så sätt både socialt och språkligt kodifierad. 

Etablerade genrer förknippas vanligen med specifika sociala sammanhang 

och verksamheter. Läromedel hör samman med utbildning, journalistik med 

nyhetsförmedling, och avhandlingar med akademisk forskning. Var och en 

av dessa genrer förknippas med stildrag och normer som styr hur texter inom 

genren bör skapas, användas och tolkas. En journalist vet hur en nyhetsnotis ska 

skrivas: kort, snärtigt, med det viktigaste först och med ”utgång” för redigeraren 

(möjlighet att kapa text bakifrån, från textens slut). Den vane tidningsläsaren, 

invigd i genren, läser rubriken, skummar ingressen och förstår snabbt samman-

hanget. Läsaren har en färdig metod, ett lässchema, som underlättar tolkningen 

av den aktuella genren.

Genrer formas av sociala faktorer och förändras liksom samhället över tid. 

Dagens journalistik är väsensskild från det sena 1800-talets. Detsamma gäller 

skolböcker, lagtexter och samhällsinformation.

Sakprosan kallades tidigare ”normalprosa”. Syftet med dessa båda begrepp,  

som tog form under 1900-talets början, var att avgränsa texter som inte 

var skönlitteratur, ”riktig” litteratur. Många ansåg att sakprosan bara skulle 

förmedla kalla fakta. Framställningen skulle vara avskalad, effektiv och 

objektiv. Konstnärliga, gestaltande och estetiska ambitioner ansågs närmast 

skadliga. Med tiden har dock genregränserna luckrats upp. Den som ögnar 

igenom nomineringarna till Augustpriset i kategorin fackböcker ser snart att 

de flesta titlar har såväl litterära som estetiska kvalitéer. Inflytandet har också 

varit omvänt: inom skönlitteraturen förekommer numera dokumentärromaner, 

biografiska nyckelromaner, och annan ”realitylitteratur”.
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En alternativ metod för att klassificera texter är att se till deras språkliga 

uppbyggnad och funktion, snarare än det sociala sammanhang där texten 

uppträder. Språkvetare har åtminstone sedan 1970-talet intresserat sig för text-

typer indelade utifrån syften, såsom beskrivande, berättande, argumenterande, 

instruerande och utredande.

Såväl texttyper som genrer förknippas med språkliga markörer, ord, uttryck 

och stilistiska normer som författaren kan använda för att aktivera ett visst 

lässchema och skapa igenkänning hos läsaren. Rim förknippas med poesi, 

ordet ”nakenchock” med nöjesjournalistik och ”kungörelse” med äldre byrå-

kratprosa. Associationen från en språklig signal till en viss genre eller texttyp 

väcker – åtminstone hos vana läsare – tankar och förväntningar: ”jaha, nu blir 

det kvällstidningshumor”, eller förvåning och intresse: ”va, ett rim mitt i den 

här torra texten – varför då?”  

Gustaf Cederschiöld (1849-1928) myntade begreppet ”normalprosa” som 
senare blev ”sakprosa”. Utomlands har genren varierande namn, såsom 
engelskans non-fiction, tyskans Sachprose, danskans faglitteratur, finskans 
tietokirjallisuus (vetandelitteratur) och ryskans Документальная проза 
(dokumentär prosa).

Normalprosan  

skall icke överraska! 

Den är till för  

nyttans skull ... 

ej för njutning!
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SAKPROSANS MÅNGFALD
Sakprosa är en bred genrebeteckning. Få skribenter identifierar sig som 

”sakprosaförfattare.” Vi kallar oss snarare journalister, fackskribenter, kom-

munikatörer, copys, språkkonsulter, läromedelsförfattare, utredare eller 

manusförfattare.

Det har gjorts många försök att indela och avgränsa sakprosans grenverk. Ibland 

används begreppet ”brukstexter” för enklare former av informationsmaterial, 

manualer och ”jobbtexter” av olika slag. Brukstexterna är funktionellt inriktad 

”slit och släng”, till skillnad från exempelvis essäer, vetenskapsjournalistik och 

resonerande facklitteratur. Professor Johan Tønnesson använder en textorien-

terad distinktion. Han skiljer mellan funktionell sakprosa och skönlitterär eller 

gestaltande sakprosa. Den funktionella sakprosan syftar till informationsförmed-

ling, medan den skönlitterära antas ha högre konstnärliga ambitioner. 

Den som skriver sakprosa kan ofta röra sig relativt fritt mellan genrer och 

texttyper. En faktabok, eller en pedagogiskt inriktad brukstext, kan använda 

markörer och stilgrepp från journalistiken, dramatiken, och skönlitteraturen. 

Vi kan hämta lärdomar och inspiration även från semiotiken, grafiken och 

filmkonsten. Bredden i hantverket kräver en ”djefla författare som kan göra 

många konster” för att leka med Strindbergs ord. Men valfriheten kräver också 

medvetenhet om hur genrer, stilgrepp och textmarkörer påverkar läsarens 

förväntningar och förutsättningar att ta till sig texten. Allt för stora kast eller 

stilbrott kan störa läsaren och kullkasta lässchemat. Texten blir i värsta fall 

obegriplig.

Författaren och litteraturvetaren Umberto Eco menade att såväl skribent som 

läsare är textens undersåtar, eller till och med skapelser. Eco talade om textens 

inneboende vilja till mening, att både författaren och läsaren finns inkodade i i 

den aktuella textgenren som ett slags idealtyper eller modeller. 
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Hätila ragulpr på fåtskliaben, titeln på Öivind Fahlströms manifest för konkret 

poesi, ger inte läsaren mycket ledning. Frasen är öppen för många tolkningar. 

Andra texter – vi kan kalla dem ”stängda” – närmast förslavar läsaren. Korta 

instruktioner som: ”Tryck ner handtaget. Öppna dörren sakta inåt.” lämnar 

inte mycket utrymme för medskapande läsning. Öppna texter saknar ett givet 

lässchema och exakta normer för framställningen. För stängda texter gäller 

motsatsen. 

SAKPROSANS HUVUDFUNKTIONER
Tidigare forskning har identifierat minst tre huvudfunktioner hos sakprosan, 

nämligen att:

 Ֆ förmedla kunskap

 Ֆ upprätthålla samhällets kollektiva minne

 Ֆ normera sociala praktiker och skapa ordning  

(religiösa skrifter, lagar, avtal, styrdokument).

Men visst gör sakprosan mer än att bara registrera och upprätthålla det för-

handenvarande? Vad sägs om: underhålla, bilda och försköna? För att inte tala 

om att upptäcka, uppfinna och utveckla. Michel Foucault, Norman Fairclough 

och Jürgen Habermas har dessutom framhållit sakprosans nära samband med 

skapandet och etablerandet av ämnesdiskurser, maktstrukturer och en modern 

offentlighet.

En alternativ titel för denna bok kunde vara ”Skriva för att lära ut”. Funktionen 

”lära ut” förenar många av de texttyper och genrer som är aktuella i fram-

ställningen. Facklitteratur, essäer, journalistik, creative nonfiction, läromedel, 

informationsmaterial, kurslitteratur, manualer, handböcker och så vidare: 

det är subgenrer inom sakprosan som syftar till att lära ut, förklara, kanske 

informera och ibland även debattera eller instruera. På finska benämns genren 

just kunskaps- eller vetandelitteratur (tietokirjallisuus).
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Inom sakprosan ryms en mångfald av genrer och texttyper, som dessutom 

kan kombineras och mixas på oräkneliga sätt. Sakprosan kan också låna 

drag och stilgrepp från fiktion, drama och skönlitteratur. Till skillnad från 

de senare måste dock sakprosan alltid ha ett någorlunda tydligt deklarerat 

förhållningssätt till verkligheten. 

Beskrivande

Instruerande

Utredande

Berättande

Gestaltande

Värderande

Argumenterande

Underhållande

Pedadogisk 
(uppfostrande)

TEXTTYPER

GENRER

Läromedel Journalistik

Debatt & opinion

Kåserier & krönikor

Recension/kritik

Serier & grafik

Religiösa texter

PR & reklam

Essäer

Manualer

Uppslagsböcker

Informationsmaterial

Topografiska skrifter

Historiska skildringar

Offentlig utredning

Populärvetenskap

Biografiska skrifter

Lagar, föreskrifter 
& styrdokument

Brev, sms, social 
kommunikation

Vetenskaplig 
avhandling



Teorin – Texten   19

MULTIMODALA OCH ICKE-LINJÄRA TEXTER
När jag i den här boken talar om ”text”, ”artiklar” eller ”böcker” så handlar reso-

nemangen främst om text tryckt på papper, eller ”print” som många säger. Det 

beror på att just trycksaker genom historien har varit textens främsta bärare.

Vi lever i den digitala tidsålderns gryning. Det är på många sätt omskakande. 

Informationsbruset är bedövande, förvirrande. Det har aldrig varit enklare att 

skapa, blanda, koppla samman, sprida och duplicera information. Den tryckta, 

linjära texten är på tillbakagång. Den linjära texten är tänkt att läsas ord för 

ord, mening för mening, från början till slut. Nu tar nya format över, format 

som öppnar för en mångfald av intryck och valmöjligheter.  

Men den traditionella bokens framgångsformel har inte spelat ut sin roll. Även 

om vi har fått nya sätt att förpacka, distribuera och presentera text så måste för-

fattaren och redaktören fortfarande göra samma grundarbete. Det handlar om 

att mejsla fram en idé, avgränsa och strukturera informationen, välja texttyp, 

stil och tilltal, skapa en röd tråd, uttrycka sig begripligt, och så vidare. Texten 

ska avgränsas, logiskt och fysiskt, och räckas över till läsaren i begriplig form. 

Dagens överväldigande informationsflöde ställer i många avseenden ännu högre 

krav på författarens antika kärnkompetens: målgruppsanpassning, medvetna 

avgränsningar, struktur, stabilitet, förtroende- och meningsskapande samband. 

Begrepp som multimodal kommunikation och multimodala texter har lanserats 

mot bakgrund av den accelererande digitaliseringen. Multimodalitet handlar om 

att kombinera flera olika uttryckssätt (modaliteter) i en och samma text. Bokstäver, 

ljud, bild, symboler och film samverkar i framställningen. Multimodalitet är inte 

något nytt. Texter har alltid samspelat med typografi, grafik, illustrationer, kropps-

språk, tonlägen, scenografier, med mera. Vi har sedan länge sett multimodala inslag 

i retoriken, teatern, operan, filmen och andra konstarter. 

Den komplexa multimodala texten har dock fått ökad aktualitet genom 

digitaliseringen. Läsarna konsumerar alltmer webbsidor, wikis, sociala medier, 

memes, Youtubeklipp, poddar, stop-motion och spel. Mixen av informationsre-

surser, medier, tekniska plattformar och distributionsvägar exploderar.
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Den nya multimodaliteten är nära förknippad med hypertextens särart. 

Hypertexten gjorde att den klassiska textens mångtusenåriga linearitet bröts. 

Läsaren kan i hypertexten själv välja läsvägar, skapa egna samband och kompo-

nera nya textsamlingar. Hypertexten och dess främsta livsmiljö – internet – har 

fört med sig nya läsarbeteenden som alla skribenter bör känna till.

ATT ANALYSERA SAKPROSA
I boken Hva er sakprosa presenterar professor Johan L Tønnesson en ”flerstäm-

mig” modell för textanalys, ett slags metaanalys som bygger på flera underlig-

gande teorier och tolkningsmodeller. För att förstå en sakprosatext bör läsaren 

enligt Tønnesson ha samma förhållningssätt till verket som en dirigent till ett 

musikstycke: varje stämma kan läsas och tolkas för sig, men slutligen skapas 

intrycket av hur dirigenten sammanfogar delarna till en helhet. Tønnessons 

modell ställer följande frågor till texten:

1. Diskurs: I vilken kulturell kontext, eller diskurs, är texten skapad? 

(Exempel: naturvetenskapligt forskarsamhälle; kvällstidningsredaktion; 

webbforum.)

2. Situationskontext: I vilken situation skapades texten, av vem och för 

vilken målgrupp? Hur skiljer sig situationen för textens tillblivelse mot 

analyssituationen? 

3. Genre: Till vilken genre hör texten?

4. Referenser: Vilka hänvisningar görs till andra texter och varför? 

(Exempel: åberopas auktoriteter; framförs argument av typen ”guilt by 

association”, et c.)

5. Respons: Hur uppfattas texten av läsarna och varför just så? Skiljer sig 

tolkningen åt över tid, eller mellan olika platser och kulturer?

6. Medium: Genom vilket medium förmedlas texten? (Tal, tryckt bok, 

e-bok, webbsida, et c.)
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7. Retorik och stilistik: Hur använder författaren retoriska grepp som 

ethos, logos och patos? Hur används metaforer, troper och andra 

stilfigurer?

8. Texttyp: Vilka texttyper förekommer i texten? (Exempel: beskrivande, 

berättande, förklarande, argumenterande.)

9. Språkhandlingar: Vad vill texten göra, åstadkomma? (Exempel: 

påstå något; legitimera; beordra; uttrycka känslor; et c.)

10. Röster: vilka personer, namngivna och icke namngivna, kommer till 

tals i texten? Vilka undertrycks eller tystas? (Ex: uttrycklig jag-berät-

tare; neutral eller ”dold” berättarröst; tredje-personperspektiv.)

11. Modelläsare: Vilka modelläsare går att se i texten? Vilken typ av 

läsare och läsart har författaren utgått från i sitt skrivande? Vilka andra 

typer av läsare kan vi föreställa oss utifrån texten?

En liknande analysmodell finns i Vägar genom texten - Handbok i brukstex-

tanalys, där Per Ledin och Lennart Hellspong visar olika metoder för att 

granska, analysera och skriva sakprosa. Båda modellerna visar på vikten av 

att se sakprosatexten i en större kontext. Analysen påverkas av ett stort antal 

omvärldsfaktorer. Viktigast av dem alla är läsaren. 
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