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Struktur

• Att nå ut och påverka

• Tidigare forskning

• Två projekt

• Rapport från två studentarbeten

• Diskussion
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• Vad menar man med ”att nå (ut till)”? Ofta: 

påverka beteende
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Att nå ut (och påverka) 

• Myndigheter har i uppdrag att påverka 

medborgarnas beteende

• Kulturinstitutioner behöver besökare

• Demokratiaspekt

• Vad kan forskare göra? 

• Vad kan vi studera mer än text?

• Hur avgränsar vi processer vi studerar?

• Hur når vi ut med våra resultat? 
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Tidigare svensk forskning, exempel 

• Hedda Söderlundh (2012) observerade och 

intervjuade på Försäkringskassan: ramar och 

roller

• Hanna-Sofia Rehnberg (2017, Wadensjö m.fl. 

2021) har i flera projekt studerat kommunikation 

i relation till myndigheter med metoder som 

fokusgrupper och observation 

• Projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande 

i informationssamhället (Anna-Malin Karlsson 

m.fl.) samverkade med bl.a. läkare, publicerade 

med dem och skapade en populärvetenskaplig 

webbsida  5



Karlsson (2008)



Projekt 1: Corona-kommunikation 

• Workshop på Stockholms universitet november 

2020 med myndigheter och andra 

organisationer involverade i information om 

corona: Vad är era behov av forskning? 

• Seminarium för forskare på SU då idéerna 

spreds

• En av idéerna: Vad har kommunikatörer lärt sig 

under pandemin? Hur kan dessa kunskaper 

föras vidare till nästa kris? 

• Uppföljande kontakter

• Projektansökan (först med nordiska forskare, nu 

med Mats Landqvist i mindre utlysning) 
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Projekt 2: Kulturhuset 

Stadsteatern, Stockholm 

• Stort samarbete mellan Stockholms universitet 

och Kulturhuset Stadsteatern (KHST) med sju 

undergrupper

• Gruppen Kommunikation och publik diskuterade 

inkludering som centralt för organisationen 

• Två studentuppsatser genomförda

• En projektidé för forskning 
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Studie 1: Hur huset 

inkluderar/exkluderar 

Alla stockholmares vardagsrum

En studie av verksamheter och språkliga landskap 

på Kulturhuset Stadsteatern

Agnes Magdalenić Rijetković
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Sammanfattning av uppsatsen ”Alla 

stockholmares vardagsrum”

• ”Svenska är det dominerande språket och skyltar med 

svenska och engelska har en informativ funktion, medan 

arabiska har en symbolisk funktion. Därmed kan engelska 

ses som det språk som förväntas kommunicera med de som 

inte talar svenska, även om information också förekommer 

på piktogram och punktskrift.”

• ”Husets glasväggar kan ses som gränsobjekt som både kan 

inkludera och exkludera. Även personalens uniformer kan 

fungera som gränsobjekt. Avdelningsnamn inom 

organisationen präglas av byggnadens historia, vilket kan 

exkludera besökare som inte känner till historien.”
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Studie 2: Hur regler för beteende 

formas 

Vi visar hänsyn till varandra

En systemisk-funktionell och intertextuell analys av 

hur Kulturhuset Stadsteatern kommunicerar regler 

för sina lokaler

Agnes Ahlsén 
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Kulturhuset Stadsteatern

Intertextuell relation interna regler 

– offentliga 



Intertextuell relation interna regler 

– offentliga 
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Sammanfattning av uppsatsen ”Vi 

visar hänsyn till varandra” 

”Sammanfattningsvis visar undersökningen att 

bruket av artighetsstrategier bidrar till att dölja 

Kulturhuset som auktoritet och att besökare i hög 

grad förväntas själva dra slutsatser kring vilka 

beteenden som underförstås som tillåtna respektive 

inte tillåtna i lokalerna. Detta riskerar i sin tur 

fungera utestängande för de besökare som inte 

delar Kulturhusets kulturella förståelse av vilka 

förväntningar som finns för olika typer av platser 

och vad som ingår i abstrakta praktiker som att 

visa hänsyn.” 16
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Tillbaka till: hur når forskare ut 

(bl.a. i att hjälpa organisationer att 

nå ut)? 

17

• Bakåt i tiden: Av befintliga studieobjekt / data –

vad ska vi titta på för att förklara varför det inte 

lyckats hittills? 

• Framåt i tiden: Av tänkbara åtgärder – vad ska 

vi forskare ”lägga oss i”, föreslå, gå in i? 

Extern 

projektidé

Retrospektiva 

data

Framtida 

utvecklingTraditionellt

forskningsprojekt



För att utveckling ska ske (i en 

organisation, i ett samhälle) krävs 

enligt Wenger (1998) 

• Reifikation (förtingligande, ofta just texter) 

• Deltagande (att reifikationen används aktivt, 

gärna i grupp) 

+ när en grupp försöker påverka en annan:

• Gränsöverskridare (brokers) som för 

reifikationen med sig, introducerar den, får folk 

att använda den 
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Det är just hur klarspråksarbete 

sett ut i Sverige

• Reifikationer: klarspråksprinciper, skrivregler, 

handböcker, mallar

• Deltagande: klarspråksutbildningar, skrivkurser

+ när en grupp försöker påverka en annan:

• Gränsöverskridare (brokers): språkkonsulter, 

språkvårdare
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Kan forskare (i samverkan med 

organisationer) som vill bidra till 

utveckling lära av detta? 



Vad kan vi göra mer för att våra 

forskningsresultat ska vara 

relevanta och komma till nytta? 

• Involvera fler aktörer: organisationer, studenter, 

språkkonsulter, finansiärer, publik, medborgare 

etc. 

• Vidga perspektivet från text: plats, tid, medier, 

modaliteter

• Och …?
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