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The purpose of this study has been to analyze the social services' information texts to see 
what  pattern  emerge  from these texts,  and how this  relates  to  power.  Users  of  social 
services in  Sweden receive a  wide array of information texts from the social  welfare 
offices. Despite several efforts from the Swedish government to make the language in 
these text more simple they still come across as being bureaucratic. The efforts from the 
government have been in the form of laws such as “Language Act” and paragraphs of 
“Social Services Act” as well as several books on the subjects such as “Myndigheternas 
skrivregeler”. 

The information texts in this study are taken from ten Scanian municipalities, and have 
been analyzed through critical discourse analysis and qualitative document studies. The 
study has focused on which words are used, how the information texts refer to a course of 
events  and which  other  discourses  the  texts  draw upon.  Gatekeeper  theories,  theories 
about the different aspects of social work and Bourdieus social space theories have been 
used as theoretical framework.

The main finding in the study was that a distinct line can be drawn between the text 
that refers to what Billquist (1999) labels administrative social work and what Billquist  
labels supportive social work. In texts referring to administrative social work the language 
is far more bureaucratic and distanced from the reader than in texts referring to supportive 
social  work.  This  distinction  correlates  to  where  the  reader  is  situated  in  regard  to 
gatekeepers in the social services. The reader of administrative social work texts has not 
passed the gatekeeper and is not yet entitled to any form of social benefits. The reader of 
supportive social work texts has passed the gatekeeper and is entitled to some form of 
social benefits.

The use of bureaucratic language can also be related to cultural capital in accordance 
with  Bourdieus  social  space  theories.  The  study  shows  that  the  language  in  the 
information texts can be related to social workers and users of social services in general 
and not only in the individual meeting between a social worker and a user. The study 
furthermore claims that the use of bureaucratic language can result in users not choosing 
to appeal to court since they believe that they do not have the resources/language to be 
able to win a court case against the social welfare office.

Key  words:  Social  work,  discourse,  critical  discourse  analysis,  document  study, 
information texts, gatekeeper, linguistic capital, social space
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Förord
Titeln på denna uppsats är hämtad från en av de informationstexter som jag har genomfört 

en lingvistisk tolkning av (just denna går att se i  kapitel  4.3.2 i uppsatsen) och är ett  

exempel på hur kommuner uttrycker sig i sina informationstexter till brukare. Utan att gå 

in i analysen för tidigt går det att se hur texten går från att vara familjär till  brukaren 

genom att exempelvis använda personliga pronomen och ett välkomnande språk till att bli 

kyligare  gentemot  densamma.  Denna  typ  av  lingvistisk  analys  står  i  fokus  för  denna 

uppsats.

Detta är en uppsats som inte på något sätt hade varit möjlig utan hjälp från ett flertal  

människor. Först och främst får jag lov att tacka min handledare Håkan Jönson som bistått 

med hjälp vad gäller hur jag ska angripa detta område, hur jag själv ska undvika det språk 

jag själv kritiserar  och mycket  mer.  Jag vill  tacka min  familj  för  att  de har  gett  mig 

feedback under arbetets gång. Jag vill även tacka Renate Minas för litteraturtipsen om 

gatekeeping.

Sist men absolut inte minst vill jag tacka de kommuner och de tjänstemän i dessa som 

hjälpt mig med att få tag på informationstexterna. Ni har varit mycket behjälpliga med att 

dels skicka mig faktiska informationstexter, både fysiska såväl som i elektronisk form, 

samt guida mig bland hemsidor. Utan er hjälp hade uppsatsen aldrig kunnat bli av.

Tack!

/Anders Jönsson, Malmö maj 2012
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1 Inledning
Jag  har  under  ett  år  efter  det  att  jag  tog  examen  i  socialt  arbete  arbetat  med 

myndighetsutövning i socialtjänsten i en stadsdel i Malmö. Under denna tid genomförde 

jag i snitt en utredning om ekonomiskt bistånd per arbetsdag och med varje beslut som jag 

skickade ut till en brukare medföljde alltid ett flertal informationsblad. Det kunde röra sig 

om vad som ingår i skälig levnadsnivå, vem som kommer handlägga ärendet så länge 

personen är aktuell hos stadsdelen eller hur personen gör för att överklaga beslutet. I vissa 

andra fall följde information om att personen inom en sexmånadersperiod var tvungen att 

sälja sin lägenhet och/eller bil om personen då fortfarande uppbär ekonomiskt bistånd. 

Informationsblad medföljde vare sig det rörde sig om ett bifall eller ett avslag, vare sig det 

rörde sig om en person som skulle behöva långvarigt stöd eller om det var så att detta var 

enda gången personen var i kontakt med socialtjänsten. Förutom de informationstexter jag 

gav ut så stötte brukarna på ett flertal informationstexter vid besök på socialkontoret eller 

via hemsidan. Vid flera tillfällen ringde dessa brukare upp mig och frågade om beslut eller 

informationen  och  då  tid  inte  fanns  för  ett  sådant  möte  hänvisades  de  till  de 

informationsbladen och informerades  om att  det  gick  att  ta  del  av  andra  kommunala 

resurser  om  det  var  så  att  personen  behövde  hjälp  med  dessa  beslut  eller  denna 

information.  I  flera  fall  uttryckte  brukaren  att  den  inte  förstod  informationen  som 

lämnades från socialkontorets sida. Det var sällan som jag reflekterade över hur denna 

information  faktiskt  var  skriven,  vilket  ordval  som användes  och hur  meningarna  var 

formulerade.

1.1 Problemformulering

Som  brukare  hos  socialtjänsten  får  man  ta  del  av  en  mängd  information,  det  kan 

exempelvis  vara  information  om  vad  det  krävs  för  att  söka  en  insats  eller  vad 

socialtjänsten i kommunen erbjuder för insatser.1 Detta är dokument som brukarna får vid 

flera  tillfällen  i  kontakten  med  socialtjänsten:  vid  första  kontakten,  under  en  löpande 

insats eller vid avslutad insats. Mängden informationstext kan variera från ett blad vid ett 

tillfälle till flera sidor varje månad.

Förvaltningslagen  redogör  för  att  en  ”  […]  myndighet  skall  lämna  upplysningar, 

vägledning,  råd  och  annan  sådan  hjälp  till  enskilda  i  frågor  som  rör  myndighetens 

verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn 
1 I denna uppsats kommer jag att använda ordet brukare åt alla som antingen genom exempelvis ekonomiskt bistånd, 

vård för missbruk eller rådgivning tar del av det socialtjänsten erbjuder men även de som söker för detta, det som 
annars skulle kallas sökande. Detta innefattar även de som endast är potentiella brukare.
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till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet” (FL 4§, 1:a 

punkten).  Förvaltningslagens 7§ redogör även att ”[m]yndigheten skall  sträva efter  att 

uttrycka sig lättbegripligt” och även Språklagen uttrycker att det offentliga myndigheters 

språk ska vara enkelt, vårdat och begripligt (jmf. 11§ Språklag).

För att myndigheterna ska leva upp till detta språkkrav finns det ett flertal böcker om 

hur  denna  text  som  produceras  ska  uttryckas,  bland  annat  ”Svarta  Listan”  (SB  PM 

2004:1) som ges ut av Regeringskansliet, ”Klarspråk lönar sig” (Ds 1993:61) vilken är 

författad av Finansdepartementet (som en del av klarspråksarbetet) samt ”Myndigheternas  

skrivregler”  och ”Visst  går  det  att  förändra  myndighetsspråket”  (Ds  2006:10  och Ds 

2009:39)  vilka  båda  är  författade  av  Regeringskansliet.  Det  finns  även  kommersiell 

instruktionslitteratur vilket ”Klarspråk i Socialtjänsten” (Lundin & Wedin 2009) är ett 

exempel på. Denna litteratur redogör för hur författarna menar att socialsekreterare bör 

uttrycka sig.2

Behovet av denna instruktionslitteratur pekar på att det finns en skillnad mellan hur 

socialtjänsten  uttrycker  sig  och  vad  brukare  efterfrågar  för  språk.  Det  finns  även  en 

diskrepans  mellan  det  språk  som  förs  i  de  informationstexter  som  socialtjänsten 

producerar och hur lagförfattarna, Regeringskansliet eller Finansdepartementet uppmanar 

socialtjänsten att uttrycka sig (jmf Nyström Höög 2009). Det händer ofta att medborgare 

inte  förstår  den  offentliga  information  som  riktar  sig  till  dem  och  detta  beror 

huvudsakligen  på  att  språket  är  för  snårigt  och  gammaldags  (Justitieombudsmännen, 

1983).  Det  finns  därmed  en  skillnad  mellan  socialtjänstens  och  brukarnas  språkliga 

resurser, en resursskillnad som medför ett maktövertag då exempelvis en brukare inte blir 

införstådd med sina rättigheter.

Det  finns  också  maktaspekter  i  språket  som  inte  grundar  sig  på  att  språket  är 

svårförståeligt.  Genom  grammatisk  meningsbyggnad  kan  författarna  till 

informationstexterna välja vilka skeenden som visas och vilka som döljs eller välja vad 

som ska framstå som en naturlig händelse och vad som framstår som en följd av ett aktivt 

handlande  (jmf.  Fairclough,  1992).  Informationstexterna  kan  exempelvis  framställa 

socialtjänstens handlande som en logisk följd, något som bara sker. Därigenom ligger en 

stor  makt  i  kontrollen  av kommunikationen mellan  socialtjänst  och  brukare (jmf.  van 

Dijk, 2008). Det är dessa typer av ”maktutövning” som är i fokus i denna uppsats.

2 En definition av hur jag använder begreppet författare finns i kapitel 1.4.3. En mer detaljerad beskrivning av ett 
urval av böckerna jag utgår från finns i kapitel 1.4.2.
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1.2 Syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  socialtjänsten  uttrycker  sig  i  sina 

informationstexter. Detta syfte inbegriper informationstextens språkanvändning vad gäller 

ordval i jämförelse med hur instruktionslitteratur instruerar hur socialtjänsten bör uttrycka 

sig men även hur textförfattarna använder sig av meningsbyggnad för att visa och dölja 

skeenden.3 Det  inbegriper  även  hur  informationstexten  lånar  från  andra  texter  och 

diskurser. I uppsatsen har ett försök att fokusera på maktaspekterna i informationstexterna 

gjorts.

1.3 Frågeställningar

De frågeställningar som jag har valt att utgå från för att försöka besvara syftet är:

 Hur  ser  socialtjänstens  informationstexter  ut  i  jämförelse  med  de  instruktioner  som 

instruktionslitteraturen ger?

 Vilka skeenden och aktörer visar och döljer informationsbladens språkbruk?

 I vilka olika sammanhang skiljer informationstexterna sig i förhållande till varandra rörande 

de två tidigare frågeställningarna?

 Vilka typer av maktutövning kan man skönja ur informationstexterna?

1. 4 Avgränsningar och definitioner av begrepp

1.4.1   Avgränsningar  

I denna uppsats har jag valt att undersöka det skrivna språket och dess makt. För att kunna 

göra det och inte gå in på för många sidospår krävs det vissa avgränsningar. Jag kommer i  

uppsatsen inte ta upp det faktum att brukare i vissa fall inte kan svenska då stor del av 

socialtjänstens klienter ingår i så kallade flyktinghushåll (Socialstyrelsen, 2011). Denna 

avgränsning gör jag då socialarbetarens och brukarens maktpositioner i dessa fall baserar 

sig  på  förståelsen  av  ”vanlig  svenska”  och  inte  en  förståelse  av  myndighetssvenska.4 

Därmed kommer jag inte heller se till informationstexter som är översatta till andra språk.

1.4.2   Instruktionslitteratur  

För  att  besvara  min  första  frågeställning  behöver  jag  en  referensram  att  kalla 

instruktionslitteratur. I uppsatsen kommer jag att använda mig av två stycken källor som 

3 Vad som visas i texten är kopplat till transitivitet vilket förklaras i kapitel 3.1
4 Mer om denna diskussion om modersmål och makt i information kommer då jag redogör för Bourdieu i kapitel 7.2
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redogör för vad som anses vara bra språkbruk från myndigheters sida. Dessa är ”Svarta 

Listan” (SB PM 2011:1) och ”Myndigheternas skrivregler” (Ds 2009:38). Anledningen att 

jag väljer  just  dessa två verk är delvis för att  de är skapade i  den offentliga sektorn,  

Regeringskansliet,  och är  därmed en  instruktion  ”ovanifrån”  för  hur  staten  uppger  att 

tjänstemän i myndigheterna ska uttrycka sig. Dessa verk är gratis för alla att ta del av då  

de går att ladda hem, både av mig som uppsatsskribent men även för kommunerna. Vidare 

anser jag att de kompletterar varandra på ett sätt som är användbart i uppsatsens analys.

 ”Svarta Listan” är skriven som en ordlista över vilka ord som bör undvikas för att texten 

inte ska verka alltför stel. Varje ord följs av ett eller flera alternativ som textförfattarna bör 

använda för att få ett mindre stelt språkbruk. ”Svarta Listan” redogör för att detta inte är 

ord som till varje pris ska undvikas utan är istället ord som kan bytas ut för att göra texten  

mer lättillgänglig.

”Myndigheternas skrivregler” tar även den upp ord som bör undvikas och detta för att 

ge en god offentlig service. Denna instruktionslitteratur redogör förutom detta även för 

hur språket kan uppfattas som byråkratiskt när exempelvis sammansatta verb inte delas 

upp i mindre beståndsdelar och då längre prepositioner används.

Dessa två verk som är skapade för  att  instruera hur textförfattare  bör uttrycka sig 

kommer jag referera till som instruktionslitteratur.

1.4.3   Textförfattare och informationstexter  

Jag kommer i uppsatsen använda mig av ordet informationstext för att referera till de 

texter som socialtjänsten ger ut till sina brukare för att skilja dessa från texter i allmänhet. 

Då jag använder mig av ordet informationsblad syftar detta till ett fysiskt blad eller häfte 

som informationstexten är hämtad från.

De  författare  som  skrivit  informationstexterna  kommer  jag  referera  till  som 

textförfattaren. Detta gör jag för att skilja på dessa författare och de författare/forskare 

som har skrivit metodlitteratur, teorilitteratur samt instruktionslitteratur som jag hänvisar 

till. Då jag använder ordet textförfattare gör jag det i samma betydelse som lagförfattare 

och  jag  menar  inte  att  varje  informationstext  jag  studerar  har  författats  av  en  enda 

”författare” utan att den oftast är författad av flera författare och att informationstexten 

kan ha varit författad under en längre tid i ett dialektiskt samspel mellan dessa författare. 

Forskaren i socialt arbete Tommy Lundström (2008) menar att en text från myndigheter, i 

hans fall journalanteckningar, får ses som en ”organisationsproducerad artefakt, snarare än 

texter producerade av enskilda aktörer” (ibid s. 125).
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2 Tidigare forskning
Tidigare forskning med relevans för den här uppsatsen finns inom flera olika områden. 

Jag har valt att ordna detta kapitel utifrån forskning som rör språk, både i socialt arbete 

men även i andra professioner, samt forskning som rör socialtjänst och gatekeeping.5 Jag 

har sökt på begreppen ”språk”, ”socialt arbete”, ”gatekeeper”, ”kapital” och variationer av 

dessa  begrepp  samt  samma  begrepp  på  engelska  via  Summon och  Lovisa på  Lunds 

universitet. Förutom detta har jag även använt mig av snöbollsmetoden och sett vilka verk 

som refereras  i  de  verk  jag  själv  funnit.  Jag  har  även  tipsats  om litteratur,  både  av 

handledare samt andra. I den tidigare forskning har funnit har jag valt att lyfta fram den 

forskning som fokuserar på maktbegreppen, både i språket och övrig forskning. Den 

tidigare forskning har jag dels använt mig av i ett tidigt stadium i uppsatsarbetet för att 

positionera min studie och sedan även för att förhålla mina resultat gentemot.

2.1 Forskning på språk i socialt arbete

Flera forskare poängterar att även om språket ofta tillskrivs en stor betydelse i det faktiska 

sociala arbetet,  både som motiverande och förtryckande, så har det utförts mycket lite 

studier på detta område (Timms, 1968; Pugh, 1996; Gregory & Holloway, 2005; Harrison, 

2006, 2009). Värt att belysa är dock att de forskare som jag här hänvisar till och som 

menar att det skett mycket lite forskning på området själva har beforskat området. Jag 

kommer i det här stycket att redovisa en del av den forskning som bedrivits på området. 

Delar av denna tidigare forskning tar upp språket i stort medan vissa andra huvudsakligen 

tar upp det skrivna språket i informationstexter.

Richard Pugh (1996) menar att då språket tas upp i socialt arbete är det i mötet mellan 

socialarbetare och brukare och lyfts oftast inte upp på en nivå över detta enskilda möte. 

Språket som tas upp rörande enskilda möten är även väldigt fokuserat på det som sägs på 

mötet i sig och ignorerar faktorer som finns utanför detta mötet och Pugh påpekar att detta 

språk tas som givet och ses som statiskt.

Murray  Edelman  redovisar  i  artikeln  ”The  Political  Language  of  the  Helping  

Professions”  (1974)  hur  språket  kan  användas  för  att  dölja  händelser  samt  hur 

professionellt språk kan beskriva händelser på ett överrationellt sätt. Edelman studerade 

undervisningsmaterial  inom  psykiatri,  socialt  arbete,  sjuksköterskeutbildning, 

lärarutbildning samt  polisskola.  Det som poängteras  i  studien är att  det  professionella 

5 Denna uppdelning speglar även Faircloughs (1992, 2003) uppdelning mellan den diskursiva och den icke-diskursiva 
världen vilken jag kommer redogöra för i kapitel 3.1
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språket ofta används oifrågasatt och legitimerar den eventuella behandlingen. Exempel på 

detta menar Edelman är att patienter inte dansar utan har dansterapi. Genom att beskriva 

det patienterna gör som en form av terapi får en medicinskt utbildad profession en större 

legitimitet i behandlingen av patienten eller brukaren. Vidare höjer detta språk terapeutens 

status men medför dock att vad som faktiskt händer döljs då det draperas av professionens 

beskrivning  av  situationen.  Edelman  förklarar  detta  med  ett  citat  som från  början  är 

hämtat från Daniel Oran:

”While psychiatrists get angry, patients get aggressive; nurses daydream, but patients 
withdraw.” (ibid., s. 300).

Lena  Lind  Palicki  (2010)  har  i  sin  avhandling  i  svenska  språket  ”Normaliserade 

föräldrar -  En undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007” undersökt 

hur  Försäkringskassan  riktar  sina  informationstexter  gentemot  föräldrar  och  blivande 

föräldrar. Palicki undersöker vem det är som konstrueras som en förälder och i synnerhet 

vem som konstrueras som en normal förälder. Avhandlingen använder sig av feministisk 

diskursanalys  och  poängterar  vilka  informationstexterna  tar  upp  som  normala, 

normaliserade avvikande och uteslutna föräldrar. Skillnaden mellan de två senare är att de 

normaliserade avvikande benämns i texterna varvid de uteslutna inte nämns över huvud 

taget. Palicki (2010) tar även upp att det inte gjorts några studier av hur läsarna benämns i 

dessa  texter  och  presenterar  sina  resultat  gentemot  regeringens  klarspråksarbete. 

Regeringen har sedan 1967 har bedrivits ett klarspråksarbete, det vill säga ett arbete för att 

få offentliga texter mer lättförståeliga, som skapat ett flertal böcker om hur myndigheter 

bör uttrycka sig.

”Visst  går  det  att  förändra  myndighetsspråket”  (Ds  1993:61)  är  en  del  av  detta 

klarspråksarbete  som Palicki  (2010) presenterar  sina resultat  gentemot.  I  denna studie 

redogör författarna för att  de i  samarbete med flera myndigheter  över hela  landet  har 

samlat in texter och analyserat dessa. Texterna samlades upp för att se hur språket skulle 

göras mer begripligt utifrån principer som projektet  satte upp, analyserna gjordes med 

andra ord inte för att språket uttalat upplevdes som svårbegripligt. Analyserna för denna 

text pekar på olika områden, exempelvis att texter skrivs efter lagtext för att myndigheten 

tror  att  det  ska  bli  klarare  för  eventuell  rättslig  instans,  exempelvis  tingsrätt  eller 

förvaltningsrätt, att tolka en händelse. Både detta verk samt det senare verket ”Klarspråk 

lönar sig” (Ds 2006:10) uppmanar myndigheter att använda sig av ett tydligare språk för 

att spara tid för myndigheterna då kommunikation med medborgare inte behöver förklaras 
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ytterligare i samma utsträckning. Böckerna påpekar även att detta är en demokratifråga, 

att  medborgare  ska  kunna  ta  del  av  beslut,  men  tar  inte  upp  den  makt  som 

språkanvändningen utgör. Vidare visar denna studie (Ds 1993:61) att personalen skriver 

på ett myndighetsspråk för att undvika ett personligt ansvar i beslut. En psykolog i boken 

uttrycker det som:

-Att inte själv vilja framträda i texten och skriva ”jag” istället för 
”myndigheten” är en naturlig reaktion hos många […]. Man resonerar så här 
att ”jag tar inte personligt ansvar för detta utan det är myndighetens ansvar.” 
(ibid., s 28)

Annika Hermansson och Björn Johnson (2007) analyserar i likhet med Palicki (2010) 

Försäkringskassans informationstexter men i detta fall de informationstexter som tar upp 

sjukskrivning. De använder sig av kritisk diskursanalys för att se hur informationstexterna 

målar  upp  bilden  över  vem  som  är  sjukskriven  och  varför  dessa  är  sjukskrivna. 

Hermansson och Johnson undersöker  hur  de  sjukskrivna  omnämns  i  dessa  texter  och 

fokuserar på hur sjukskrivning ofta beskrivs som ett val bredvid att arbeta. Johnson (2010) 

fortsätter även denna studie genom att analysera dagstidningsartiklar om sjukskrivning 

och sjukskrivningars ökande. Båda dessa studier utgår från en problemdefinieringsansats, 

det vill säga sociala problem är först sociala problem när de är definierade som det.6 Båda 

dessa studier, i  likhet med min studie, ser hur texten målar upp en bild av den tänkta 

läsargruppen.

Ingrid  Herbert  (2009)  utreder  i  sin  examensuppsats  i  Språkkonsultprogrammet  hur 

Försäkringskassan  i  sina  informationstexter  skapar  en  närhet  till  läsaren  genom  att 

använda sig av  personliga  pronomen.  Herbert  har  mätt  hur  ofta  personliga  pronomen 

används  i  jämförelse  med  omtal  av  de  berörda.  Teoriramen  för  detta  är  hämtad  från 

Hellspong och Lundin (1997) där de menar att tilltal och omtal skapar textjag och textdu, 

det  vill  säga bilder av författaren och bilder av läsaren.  Herbert  (2009) poängterar att 

tilltalet på läsarna varierar kraftigt mellan de olika informationstexterna men lägger inte 

speciellt stor vikt vid vilka typer av informationstexter som benämner läsaren på ett visst 

sätt.  Det  som  Herbert  menar  kan  vara  orsaken  till  denna  variation  är  oklarheter  i 

Försäkringskassans interna instruktionslitteratur.

I  avhandlingen  ”Socialt  arbete  som  kommunikativ  praktik” analyserar  Christian 

Kullberg (1994) kommunikationen mellan socialarbetare och klienter på två socialkontor i 

6 Hermansson och Johnson poänterar dock att problemen ändå kan upplevas trots att de inte är definierade som 
problem. Det vill säga de har en kritisk realistisk utgångspunkt.
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Mellansverige.  Även om studien inte  fokuserar  på det  skriftliga  utan på det  muntliga 

mötet med klienter så finns beröringspunkter mellan avhandlingen och denna uppsats. 

Något Kullberg menar är det sociala arbetet och dess språk, i hans fall det talade språket, 

ofta är byråkratiskt då det är en praktik som ligger nära eller innefattar lagutövning, vilket 

även liknar analysen i ”Visst går det att förändra myndighetsspråk” (Ds 1993:61). Vidare 

menar  Kullberg  (1994)  att  även  då  synen  på  sociala  problems  orsaker  de  senaste 

århundraden har gått från att vara personlighetsbetonad till att vara strukturellt betonad så 

stämmer detta endast för det offentliga rummet. Han menar att det  finns ett synsätt i det 

praktiska sociala arbetet som utgår från att social problematik till större delen beror på 

personliga faktorer.

Även  Ingela  Kåhls  avhandling  i  rättssociologi  ”Socialarbetare  –  den  lindansande 

professionen” (1995) knyter an till att det sociala arbetet använder sig av ett språk som 

brukarna ofta inte förstår. Kåhl har studerat tjugo utredningar från socialtjänsten och en av 

hennes  slutsatser  är  att  professionaliseringen  av  det  sociala  arbetet  medför  att  ett 

språkbruk  bildas  som  utestänger  brukarna.  Kåhl  ställer  detta  i  kontrast  till 

socialtjänstlagen  som  framhåller  att  brukarna  ska  vara  delaktiga  i  sina  beslut  vilket 

socialtjänstlagen  som ramlag  uttrycker  att  de  bör.  Kåhl  menar  i  likhet  med  Edelman 

(1974) att språket medför att professionens status höjs och poängterar att detta medför att 

det sociala arbetet får en legitim status som forskningsområdet.

Språk som kulturellt kapital i socialt arbete har beforskats i viss grad. Gai Harrison 

(2009) påpekar att språk från socialsekreterarens sida i vissa avseenden har ignorerats som 

kulturellt kapital. Harrison (2006, 2009) har arbetat i en Australien, ett land utan officiellt 

språk men där engelskan är majoritetsspråk, och påpekar att engelskan till skillnad från 

minoritetsspråk som kinesiska ses som viktigt kapital och makt i socialt arbete. Harrison 

menar att  kan bero på globaliseringen av det  engelska språket.  Trots  denna skillnad i 

värdering mellan de två språken så uppmärksammas inte språket som betydande när det 

gäller  brukares  livsbanor  eller  dess utestängande verkan.  Detta  kan liknas med Pughs 

(1996)  resultat  om att  det  allmänna  språket  ses  som  allmän  egendom,  även  om  det 

allmänna språket i detta fall inte är officiellt.

2.2 Språk i andra professioner

Även  studier  om  språk  inom  andra  samhällsvetenskapliga  discipliner  har  visat  sig 

relevanta för denna uppsats.

Hugh Mehan uttrycker i artikeln ”The role of language and the language of role in  
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institutional decision making” (1983) hur yrken med en högre status ofta får ett större 

inflytande än  de  som Mehan klassificerar  som lekmän.  Mehans studie  baserar  sig  på 

diskursanalys av transkriberade samtal om huruvida elever ska gå i särskola eller gå kvar i 

sin klass. I denna studie kallar han psykologer och sjuksköterskor för professionella, och 

föräldrar och lärare för lekmän då de två gruppernas språk skiljer sig åt. Det språk som de 

professionella  till  skillnad  från  lekmännen  använder  är  ett  esoteriskt  språk  vilket 

legitimerar yrkesrollen då insynen i denna blir begränsad. Detta kan liknas vid Edelmans 

(1974) och Kåhls (1995) resultat. Mehan (1983) uttrycker att trots att de professionellas 

bild  är  mer  begränsad  än  lekmännens,  exempelvis  att  beskrivningen  är  baserad  på 

observation under en kortare tid eller mindre kontexter än lekmännens, så är det denna 

bild som blir den offentliga bilden av situationen i slutändan. Studien poängterar även att 

ett professionellt språk fungerar mystifierande vilket medför att det inte ifrågasätts medan 

lekmännen ofta ombads förklara vad de menar ytterligare.

Warren J Ferguson och Lucy M Candib (2002), båda medicinska läkare,  påpekar i 

artikeln ”Culture, Language, and the Doctor-Patient Relationship” att patienter med andra 

modersmål än engelska oftast uppfattar vården från en läkare som inte talar patientens 

modersmål som sämre än från en läkare som talar patientens modersmål. Ferguson och 

Candib tillskriver bristen på skapande av empati på grund av språkförbistring som den 

huvudsakliga anledningen till detta.

2.3 Gatekeeping och moralisk bedömning av brukare

Då jag har behandlat informationstexterna har vissa teman utkristalliserat sig. Ett av dessa 

teman var gatekeeping, det vill säga ett sätt att bestämma vilka brukare som får en insats 

och  vilka  som  blir  utan.  I  detta  stycke  kommer  jag  gå  igenom  forskning  om  hur 

socialsekreterare  fungerar  som  gatekeepers  för  socialtjänsten.  Jag  kommer  även  gå 

igenom Billquist  (1999) kategorisering av det administrativa och det hjälpande sociala 

arbetet  samt  Sahlins  (1994) kategorisering av brukare  som ”stackare” eller  ”skurkar”. 

Som jag poängterade tidigare i detta kapitel är detta forskning vars relevans för uppsatsen 

först är framträdande i slutkapitlen. Denna tidigare forskning kommer även att fungera 

som analysverktyg i uppsatsens 6:e kapitel.

Leila Billquist redogör i boken ”Rummet, mötet och Ritualerna” (1999) för en studie 

på  två  socialkontor  i  Göteborg  som utfördes  under  två  och ett  halvt  år.  Studien  som 

baserar  sig  på  observation  och  intervjuer  är  väldigt  bred  i  sitt  upplägg  med 

frågeställningar som exempelvis ”Vad är det som händer här”. Detta medför även att stora 
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delar av studien inte har en direkt relevans för min uppsats. Dock finns det delar som har 

en definitiv relevans för min studie. Billquist tar upp att det i det sociala arbetet finns flera 

personer och verksamheter som har gatekeeperfunktioner,  det vill  säga de reglerar hur 

många och vilka som kommer att ta del av socialtjänstens insatser. Billquist (1999) menar 

att  det  vid  socialtjänsten  finns  flera  sorteringsprocesser  där  en  brukare  antingen  kan 

sorteras  ut  från  socialtjänstens  insatser  eller  ta  del  av dem.  Exempel  på  dessa är  vid 

utredningsarbete eller då brukaren instrueras att denne ska vända sig till annan instans. 

Billquist menar att denna sortering inte endast är en objektiv process utan kan basera sig 

på en socialsekreterares personliga preferenser och vana eller ren slump. Vidare påpekar 

även Billquist en dualism inom det sociala arbetet som består av en administrativ del och 

en hjälpande del. Den administrativa delen är exempelvis den sorteringsprocess som jag 

tidigare  nämnt  för  och  präglas  av  ett  byråkratiskt/regelstyrd  och strikt  tänkande.  Den 

hjälpande delen präglas av ett mer relationellt och terapeutiskt förhållningssätt. Billquist 

poängterar att delarna i denna dualism ofta existerar vid sidan om varandra och ju mer 

sorteringar en brukare har gått förbi desto mer blandas den administrativa sorteringen med 

ett  relationellt  tänkande.  Exempel  på  hur  det  administrativa  tänkandet  inte  är 

allenarådande är Billquists exempel angående personliga preferenser och vana eller slump 

i sorteringsprocessen.

Renate Minas (2005) har i ”Administrating poverty” studerat mottagningsenheter för 

ekonomiskt  bistånd,  det  vill  säga  de  som tar  emot  första  telefonsamtalet  eller  första 

ansökan  för  brukare  som  söker  ekonomiskt  bistånd.  Minas  menar  att  dessa  har  en 

gatekeeperfunktion och reglerar hur många brukare som tar del av socialtjänstens insatser. 

Minas lyfter upp att mottagningsenheter är en organisatorisk lösning på socialtjänstens 

sortering/gatekeeping.  Både  Minas  (2005)  och  Billquist  (1999)  poängterar  att 

gatekeepingen  kan  fungera  så  att  det  hindrar  de  potentiella  brukare  som  enligt 

socialsekreterare skulle få avslag från att faktiskt söka och därigenom bli ett ärende. Detta 

menar båda sker genom att brukare som enligt socialsekreteraren troligen inte blir beviljad 

insats  avråds från att söka med motiveringen att  de ändå bara skulle få avslag om de 

söker. Detta medför dock att brukaren aldrig får sin rättigheter som brukare, det vill säga 

att denne inte kan överklaga det muntliga beslutet. Vidare menar Minas att begränsningar 

i brukares tillgång till sociala insatser kan ses som ett sätt att begränsa deras rättigheter.

Ingrid Sahlin (1994) redogör även hon för denna gatekeepingprocess och menar att en 

person som gör en bedömning om huruvida en brukare har rätt att ta del av socialtjänstens 

15



insatser gör en moralisk bedömning av brukaren.7 Sahlin menar att det sker en moralisk 

polarisering  mellan  de  ”stackare”  som  har  hamnat  i  en  besvärlig  situation  och  de 

”skurkar” som själva har satt sig i denna situation eller visar ovilja att ta sig ur situationen. 

Socialtjänsten  får  därmed  en  moralisk  legitimering  till  sina  beslut.  Denna  moraliska 

uppdelning  medför  att  ”stackarna”  ska  hjälpas  medan  ”skurkarna”  ska  straffas.  Detta 

menar Sahlin inte endast är  för de enskilda situationerna utan bilden av brukaren blir 

färgad av gruppen brukare till  vilken den enskilda brukaren tillhör, beskrivningarna av 

brukaren blir ofta beskrivningar av brukargruppen. Vidare menar Sahlin att bilden av vem 

som är en ”stackare” och vem som är en ”skurk” i bottnen rör sig om vem som har makt  

över problemdefinitionen.

2.4 Avslutande om tidigare forskning

Som den tidigare forskning jag tagit upp visar har språk i socialt arbete beforskats i viss 

grad även om det på många sätt behöver beforskas vidare. Denna uppsats tanke är att  

förutom belysa språket i dessa informationsblad även fungera som en brygga till andra 

teorier  och  förena  detta  språkbruk  med  teorier  om  gatekeeping  samt  sociologiska 

makroteorier.

Ett exempel på en studie som förenar språket med andra teorier är James A Holsteins 

artikel ”Producing people: descriptive practition in human service work” (1992). I denna 

förenar  Holstein  forskning  om  språk  med  kategoriseringen  av  personer  i 

människohanterande verksamheter. Holstein har studerat beslut om intagning av patienter 

på mentalsjukhus och kritiserar synsättet att patienten eller brukarens problem är något 

som finns objektivt och identifierbart utanför det organisatoriska ramverket. I studien lyfts 

ordvalen i beslutsmotiveringar fram, exempelvis att om en manlig patients beteende går 

mot den manliga normen lyfts patientens kön fram för att peka på att detta är en mental 

störning. Likaså beskrivs ett brott  som ett  oskyldigt misstag eller patologiskt beteende 

beroende  på  ordval.  Denna  beskrivning  menar  Holstein  alltid  är  situerad  och 

ändamålsenlig vilket medför att artikulera dessa meningar blir en meningsfull aktivitet för 

den människohanterande verksamheten.

7 Sahlin använder dock inte ordet gatekeeping.
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3 Teori och metod
För att besvara mitt syfte har jag valt att använda mig av metoderna kritisk diskursanalys 

(CDA) och dokumentanalys för att sedan analysera fynden utifrån CDA samt teorier om 

gatekeeping och sociologiska teorier. Att välja CDA tillsammans med andra metoder och 

teorier medför att distinktionen mellan teori och metod luckras upp då diskursanalysen 

kan ses som båda dessa. Detta kapitel kommer vara uppdelat mellan kritisk diskursanalys 

samt  dokumentanalys  och  jag  kommer  sedan  i  kapitel  7,  efter  analyskapitlen,  att  gå 

igenom  de  sociologiska  teorier  jag  kommer  använda  mig  av  i  uppsatsen.  Detta  ska 

emellertid inte ses som tre skilda delar vilka inte har något inbördes gemensamt utan alla 

tre  delar  ingår  under  paraplybegreppet  CDA där  den  lingvistiska  tolkningen  är  tänkt 

komplettera och kompletteras med andra samhällsvetenskapliga metoder och teorier. CDA 

gagnas av att använda teorier och metoder utanför sitt eget fält för att på sådant sätt kunna 

gå  bortom  det  textmaterial  som  studeras  (Fairclough,  1992,  2003;  van  Dijk,  2008). 

Anledningen till att jag väljer att dela upp teorierna på två kapitel (kap 3 och kap 7) är för 

att undvika att uppsatsen blir för framtung samt för att verktygen samt dess användande 

inte ska vara för lång ifrån varandra i texten. 

Jag vill poängtera att de citat jag använder mig av i detta kapitel har jag själv hittat på 

och de är endast där för att fylla ett pedagogiskt syfte. Med andra ord är de inte en del av 

den faktiska analysen.

3.1 Kritisk diskursanalys

För  att  kunna redogöra  för  vad  kritisk  diskursanalys  är  måste  jag  först  definiera  vad 

diskurs är.  Begreppet  har  flera  betydelser  och  jag  kommer  att  använda  mig  av  två 

betydelser parallellt (jmf. Fairclough, 2003). För det första är diskurs språkets användning 

som en del av den sociala världen och påverkar denna samt påverkas av den kringliggande 

sociala världen. Den del av världen som inte innefattar språk kommer att benämnas som 

icke-diskursiv. Parallellt med denna distinktion finns även definitionen kring en diskurs. 

Då diskurs benämns som en diskurs eller diskursen ställs en social sfärs språk i kontrast 

till  en annan social  sfärs språk.  I  denna uppsats  kan jag exempelvis  jämföra en legal 

diskurs med det sociala arbetets diskurs och hur dessa påverkas av varandra. För att skilja 

dessa åt i uppsatsen kommer jag vid tillfällen även referera till det första som diskurs i 

bred mening och det andra som en diskurs i smal mening.

Då CDA används medför detta att vissa ontologiska och epistemologiska ståndpunkter 

tas.  Till  att  börja  med är  en  förutsättning  för  att  kunna använda de  diskursanalytiska 
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teorierna  ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv.  Jag  kommer  att  använda  mig  av 

socialkonstruktionistiska teorier hämtade från Berger och Luckmann (1966). Dessa teorier 

går i korthet ut på att det ständigt pågår ett dialektiskt samspel mellan internalisering (att 

mentalt ta till sig ett fenomen) externalisering (att agera utifrån denna internalisering och 

på  sätt  reproducera  den)  samt  objektifiering  (att  se  detta  internaliserade  och 

externaliserade som något objektivt). I denna uppsats kommer jag att utgå från en kritisk 

realistisk  hållning,  det  vill  säga  en  syn  på  en  objektivt  existerande  verklighet  men 

oförmåga att nå absolut sanning om den (Allwood & Eriksson, 1999), vilka är vanligast 

då det gäller CDA till skillnad från anti-realism vilket är vanligast när det rör sig om övrig 

diskursanalys (Bryman, 2012).

CDA medför  på  grund av  denna socialkonstruktivism och kritisk  realism även en 

kritisk inställningen till  ”ren  kunskap” då  detta  är  min  bild  av  kunskap och inte  den 

objektiva  sanningen  (Winther-Jørgensen  &  Phillips,  2000).  I  enlighet  med 

vetenskapsteoretikerna Martin Allwood och Martin G Eriksson (1999) menar jag att den 

bild jag har av verkligheten är färgad av min förförståelse, att jag har erfarenhet av delar 

av det arbete informationstexterna syftar till. Detta är något som jag ska vara varse om 

under hela uppsatsen: val av ämne, val av teori, analys samt det jag sedan producerar. 

”Det bästa en forskare kan göra är att redovisa sin förförståelse och allmänt sett vara varse 

dess effekter” (ibid., s.38). Samtidigt måste denna förförståelse finnas då omvärlden inte 

skulle kunna internaliseras utan den och därmed skulle jag inte kunna analysera denna 

omvärld  (Patel  &  Davidsson,  2003).  CDA medför  även  att  ett  ställningstagande  för 

människors  fria  vilja  i  en  social  kontext  tas.  Lingvisten  och kritiska  diskursforskaren 

Norman Fairclough (2003) påpekar att de som skriver texten är sociala aktörer som inte är 

helt och hållet determinerade i sitt handlande men samtidigt inte är helt fria, de inskränks 

av en social värld gentemot vilken de måste förhålla sig.8

Den  redogörelse av  kritisk  diskursanalys  jag  utgår  från  i  den  här  uppsatsen  är 

huvudsakligen hämtats från Fairclough (1992, 2003) men jag har även hämtat inspiration 

från  andra  forskare.  Som Teun van Dijk  (2008),  kritisk  diskursforskare,   påpekar  får 

begreppet  kritisk  diskursanalys  ses  som ett  paraplybegrepp snarare  än  ”en  metod” att 

studera text.9 Grunden i Faircloughs (1992, 2003) diskursanalys utgår från en lingvistisk 

tolkning  av  en  text.  Det  som betonas  i  denna  lingvistiska  tolkning  är  hur  skeenden 

8 Fairclough använder själv benämningen ”social agents” medan jag här använder mig av begreppet aktör för att inte 
beblanda detta med satsdelen agent. Denna satsdel återkommer jag till kapitel 3.2

9 van Dijk (2008) kallar sina studier för kritiska diskursstudier (CDS) istället för kritiska diskursanalyser eftersom han 
menar att det inte rör sig om en sorts analys. Jag kommer dock i uppsatsen använda termen kritiska diskursanalys 
som båda dessa begrepp.
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beskrivs, exempelvis vad beskrivs som en ”naturlig kausalitet” och vad beskrivs som att 

en aktör gör en aktiv handling för att förändra något. Genom att artikulera ett skeende på 

detta sätt väljer författarna ur vilket perspektiv skeendet ska belysas och författandet av en 

sådan text medför en makt då detta blir det läsaren tar del av och genom vilket skeendet  

tolkas. Texten har därmed effekter utöver det rent språkliga, i den icke-diskursiva världen. 

Emellertid  är  det  även  så  att  författandet  av  texten  påverkas  av  denna  värld  utanför 

språket.

Den diskursiva världen är den värld inom vilken vi agerar språkligt och den icke-

diskursiva värld ska förstås som den världen i vilken vi agerar men inte språkligt.10 Det 

som studeras  med de  kritiska  diskursanalytiska  metoderna  är  produktionen  av  texten, 

texten i sig samt läsningen av texten (exempelvis vem läsaren kommer vara). Dessa tre 

delar ingår alla i den diskursiva världen, där diskursiv ska ses i sin bredare mening, som 

omsluts av den icke-diskursiva världen. Bilden nedan beskriver i stora drag hur processen 

är tänkt.

Bild 3.1

Detta är en variant av en populär modell för att beskriva Faircloughs tankegångar och som 

Anna Gustafsson (2009), forskare i nordiska språk, påpekar kan modellen beskrivas med 

otaliga pilar för att visa hur de olika fälten påverkar varandra. Det jag menar bör beaktas 

är att denna modell är en förenkling av en väldigt komplex dialektik där olika världar, 

10 Denna distinktion finns det reservation emot från vissa håll. Vissa menade att diskursen även finns närvarande 
utanför det rent språkliga, exempelvis tankar (Abercrombie, Hill & Turner, 2000).

19



diskursiva  som icke-diskursiva,  påverkar  varandra.  Jag  kommer  att  betrakta  de  olika 

diskursiva och icke-diskursiva världarna som parallellt existerande. Informationstexterna i 

min  uppsats  är  en  del  av  den  diskursiva  världen  och har  en  verkan  utanför  det  rent 

språkliga.  Exempel  på  tidigare  forskning  som  redogör  för  samma  verkan  är  hur 

professionellt språk inte ifrågasätts och därmed får professionen makt (Mehan, 1983) eller 

professionellt  agerande  legitimeras  genom  språket  (Edelman,  1974).  Båda  dessa  är 

exempel på språkbruk, inom det diskursiva, som påverkar den icke-diskursiva världen. 

van Dijk (2008) uttrycker detta som att den kritiska diskursanalysen är en bro mellan den 

sociala mikronivån, en text,  och makronivån, samhälleliga hierarkier. Vidare är CDA's 

fokus på att blottlägga maktmissbruk och fokus är på dominerande grupper i relation till 

förtryckta grupper (ibid.).

Om jag skulle beskriva min uppsats enligt den tidigare modellen för att på det sättet 

förtydliga analysprocessen samt vilka verktyg som jag använt mig och i vilka analyser jag 

använt dem av skulle det kunna beskrivas på detta sätt:

Bild 3.2

Denna  bild  ger  en  kort  förklaring  till  hur  den  resterande  uppsatsen  är  uppbyggd. 

Begreppen kommer jag att ge en kortare förklaring till i detta kapitel innan jag använder 

dem i kapitel 4, 6 och 8.11 Den icke-diskursiva tolkningen visar hur CDA fungerar som en 

bro  mellan  mikronivån,  texten,  samt  meso-  och  makronivå,  teorier  om socialt  arbete 

respektive sociologiska ”grand theories”.  Genom användandet av teorier vid sidan om 

CDA medför detta att analysen lyfts upp en nivå och den lingvistiska tolkningen får inte 

ensam förklara textens utformning.

11 Interdiskursivitet och intertextualitet samt den lingvistiska tolkningen beskrivs i kapitel 3.1.1. Den icke-diskursiva 
påverkan kommer jag inte att gå in på djupare då detta inte går att utröna i större utsträckning med CDA.
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Som Fairclough (2003) påpekar kan en text ha flera författare vilket jag har tidigare 

har berört. Det som dock bör beaktas är att det är inte texten i sig som studeras utifrån ett  

flertal författare utan textproduktionen. Det kan emellertid vara så att en sådan text är 

spretig och bör analyseras med denna aspekt av produktionen i åtanke. Flera texter kan 

inte påverka varandra utan att ta mellansteget i läsning av texten (vilket är i den diskursiva 

världen).  Texten  skapas  av  sociala  aktörer  samtidigt  som  dessa  aktörer  formas  av 

omvärlden, både den diskursiva och den icke-diskursiva.

Varje text innehåller mening i form av imperativ, representation samt identifikation. 

Imperativ är vad texten uppmanar någon att göra. Detta kan vara betingat, exempelvis 

”om du inte kan sörja för ditt uppehälle bör du söka ekonomiskt bistånd”. Denna mening 

inbegriper endast de som inte kan sörja för sitt uppehälle och imperativet är inte ett krav 

utan en uppmaning. Representationen innebär att en text representerar något, exempelvis 

”Socialkontoret ligger vid Drottningtorget. Om du åker buss tar du tvåan och går av vid 

Storgatan”.  Denna  mening  representerar  var  ett  socialkontor  ligger  men  är  endast 

meningsfull om personen som läser det vet var Drottningstorget ligger och tvåans buss 

går.  Identifikationen  rör  författarens  eller  författarnas  sätt  att  uttrycka  sig  och  deras 

”personlighet”  på  ett  närmare  plan  kan  skönjas  ur  detta.  Fairclough  (2003)  jämför 

identifieringen med Bourdieus begrepp habitus.12

En  texts  transitivitet  visar  hur  en  text  redogör  för  dess  processer,  deltagare  samt 

kontext (Fairclough, 1992; Bergström & Boréus, 2000). Det vill säga  vem gör vad  och 

när/var.  Transitivitet  är  mycket  nära  kopplad  till  begreppen  ”passiv  sats”, 

”nominalisering”, ”modalitet” och ”kontext” vilka jag förklarar i tillämpningen av CDA.

3.1.1 Tillämpning av kritisk diskursanalys

I detta stycke kommer jag att redogöra för de begrepp som jag kommer att använda mig 

av i analysen av informationstexterna. Jag kommer även ge en kort förklaring till  vad 

dessa lingvistiska begrepp innebär. Vissa stycken avslutas med en kort redogörelse för hur 

jag kommer att hänvisa till dessa begrepp i citat från kommunernas informationstexter. 

Jag  kommer  i  analysen  använda  mig  av  gemener  inom hakparentes  i  citaten  när  jag 

hänvisar till dessa lingvistiska begrepp.13

Begreppen  intertextualitet och  interdiskursivitet syftar  på hur  en  text  är  författad  i 

relation till andra texter och diskurser. Intertextualitet syftar till att en text har lånat från en 

12 Definition av Bourdieus begrepp habitus finns i kapitel 7.1
13 Lista över begreppen finns i bilaga 1
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annan text när den författades medan interdiskursivitet syftar på att författaren har hämtat 

inspiration  från  en  annan  diskurs  än  den  som texten  produceras  i.  Som jag  påpekat 

tidigare är det inte texterna som påverkar varandra utan att det är en texts författare som 

har varit läsare av en annan text och därigenom påverkats. Genom intertextualitet och 

interdiskursivitet kan författaren inkludera och exkludera vilka texter och diskurser som 

färgar  den  aktuella  texten.  Detta  avgör  vilka  som påverkar  den  aktuella  texten,  vilka 

textens författare ger röst åt och därmed vilka andra författare och diskurser som anses 

relevanta  och  sanna.  Intertextualiteten  kan  vara  direkt  med  citat  och  källa  (manifest 

intertextualitet),  den kan vara ordagrant hämtad men inte med källa och den kan vara 

parafraserad (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000; Fairclough, 2003; van Dijk, 2008). Att 

referera till andra texter ska inte endast ses som något negativt utan Winther-Jørgensen 

och Phillips (2000) påpekar att en texts inspiration av andra diskurser och andra texter kan 

vara  tecken  på  att  en  diskurs  är  i  förändring.  Vid  interdiskursivitet  sker  även  en 

rekontextualisation  (Fairclough, 2003) då den nya diskursen tolkas utifrån den rådande 

diskursen,  i  mitt  fall  det  sociala  arbetets  diskurs.  Exempelvis  kan  en  text  från 

Socialtjänstlagen användas i en informationstext från socialtjänsten. Dessa texter befinner 

sig i olika diskurser, i smal bemärkelse, då den ena är från en legal diskurs och den andra 

från det sociala arbetets  diskurs och därmed utgår från olika ramar,  om än lika enligt 

Kullberg (1994). Jag måste också påpeka att jag i denna uppsats använder mig av mycket 

intertextualitet då den vid många tillfällen hänvisar till andra texter.

Passiv  sats [eng.  passive  clause]  medför  att  agenten,  det  vill  säga  utföraren,  i  en 

mening döljs genom meningens utformande. Exempelvis ”klienten meddelas avslag på sin 

ansökan”. I denna mening är verbet ”meddela” i passiv form och vem som meddelar detta 

framgår ej. Att dölja agenten på detta sätt är en viktig del i hur en text redogör för ett  

skeende (Borgström & Boréus, 2000). Borgström och Boréus gör en åtskillnad mellan 

begreppen  handling och  händelse  varav det  första  beskriver  ett  skeende i  form av en 

handling av en agent medan det andra beskriver skeendet som något som bara sker, som 

något givet.  Därmed kan textförfattare genom passiv sats beskriva något i  form av en 

naturlig kausalitet snarare än att detta är något som är en aktiv handling. Det bör dock 

poängteras att då en agent utelämnas kan detta vara på grund av att agenten är självklar,  

okänd eller irrelevant (Fairclough, 1992). Då jag redogör för att en informationstext inte 

redovisar agent på detta sätt kommer jag använda mig av tecknet [ps]. Då jag vill redovisa 

att det rör sig om en diskrepans och poängtera att agent skrivs ut kommer jag använda mig 

av tecknet [agt].
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Nominalisering innebär  att  ett  skeende  beskrivs  i  substantivform  istället  för  i 

verbform. Detta medför att agenten försvinner ur handlandet och skeendet uppfattas som 

något som sker naturligt, som en logisk följd (Fairclough, 2003). 

För att en utredning skall kunna genomföras krävs det att du inkommer med uppgifter

Genom att beskriva skeende på detta sätt, där utredningen beskrivs som substantiv istället 

för verbet ”utreda”, medför det att de eller den som agerat försvinner ur meningen. Jag 

vill  poängtera  att  det  går  att  använda sig  av  ett  nominaliserat  verb där  agenten  ändå 

framgår genom att skriva agenten i genitivform vid nominaliseringen. Exempel på detta är 

”mitt  beslut”  vilket  är  samma  sak  som  ”det  jag  beslutat”.  Då  jag  redovisar  att 

informationstexten använder sig av nominalisering kommer jag använda mig av tecknet 

[nom].

Modalitet kan förklaras som något som redogör för var på kontinuumet mellan två 

absoluta ståndpunkter en mening befinner sig. Till exempel finns meningarna ”du har rätt 

till stöd” och ”du har ej rätt till stöd” som två ytterligheter på detta kontinuum, de gäller 

alltid i alla lägen och är exempel på kategorisk modalitet.  Mellan dessa två positioner 

finns otaliga positioner som exempelvis ”du kan ha rätt till”, ”det är möjligt att du har rätt 

till” eller ”troligen har du inte rätt till”. Dessa utgör tvekande modalitet. Modalitet kan 

även kopplas till en skyldighet, exempelvis ”för att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste 

du...”. Detta är exempel på ett kategoriskt tvång. Förutom denna dimension av modalitet 

finns även uppdelningen mellan objektiv och subjektiv modalitet. Exempel på subjektiv 

modalitet är ”jag anser att du har rätt till stöd”. Meningar med objektiv modalitet kan 

dölja det faktum att att det rör sig om någons subjektiva upplevelse eller bedömning och 

därmed framstå som rent objektiva (Fairclough, 1992). Då jag poängterar modalitet av 

någon typ i citat kommer jag använda tecknet [mod].

Ett av Borgström och Boréus (2000) nyckelbegrepp vid transitivitet, kontextaspekten 

när/var, kan kopplas till  modalitet.  Kontexten kan röra sig om när något sker, faktiskt 

såväl som hypotetiskt. Genom att dölja denna aspekt av skeendet kan det dock framställas 

som något mer allmängiltigt än det annars skulle. Exempelvis ”du har rätt till stöd” och 

”ifall du inte kan försörja dig på annat sätt har du rätt till stöd”. Den senare meningen 

redogör för en hypotetisk kontext. Meningen kan även skrivas som ”i vissa fall har du 

rätt” vilket medför att det rör sig om en fråga om tvekande modalitet.

Metonym är ett begrepp som ligger nära metafor i den meningen att det är ett uttryck 

som representerar något annat. Till skillnad från metafor är det dock inte en liknelse i 
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detta fall utan ett ord som får representera något annat (jmf. Bergström & Boréus, 2000). 

Exempel på en metonym är ”Socialkontoret beslutar att du får avslag på din ansökan”. I 

detta fall  är  det inte det fysiska socialkontoret som beslutar detta utan någon som för 

socialkontorets talan. Då metonymen representerar en hel grupp finns även möjligheten 

att metonym används då den faktiska agenten i denna grupp är hypotetisk. Jag kommer i 

uppsatsen  framför  allt  fokusera  på  i  vilken  kontext  metonymer  används  och  då 

informationstexten skriver  ut  mer i  detalj  agenten eller  mottagaren.  Då jag poängterar 

metonymer i citaten kommer jag använda mig av tecknet [met].

3.1.2 Kritik mot kritisk diskursanalys

Den kritiska diskursanalysen har, som alla andra skolor, kritiserats av forskare. Peter E 

Jones och Chik Collins (2006) påpekar att diskursanalys ofta tenderar att endast se till den 

lingvistiska tolkningen av ett fenomen och glömma bort all annan typ av kunskap eller 

förförståelse av fenomenet.14 De belyser  detta  genom att  redogöra  för  att  en historisk 

tolkning av ett skeende även måste göras och att den lingvistiska tolkningen av historiska 

dokument inte ensam kan beskriva skeendet på ett adekvat sätt. I uppsatsen har jag varit  

noga med att påpeka att jag har en förförståelse av området som jag studerar och att jag 

därmed inte tolkar informationstexterna endast utifrån dess lingvistiska tolkning utan även 

kompletterar  denna  lingvistiska  tolkning  med  min  förförståelse.  Vad  jag  har  valt  att 

fokusera på har styrts av denna förförståelse samtidigt som den lingvistiska tolkningen har 

omvandlat  min  förståelse.  Jones  och  Collins  (ibid.)  påpekar  även  att  diskursanalysen 

måste kontextualisera sina resultat gentemot något annat än den lingvistiska tolkningen. 

Emellertid  så är tanken inom CDA att  den lingvistiska tolkningen ska kopplas  till  ett 

sociologiskt ramverk och därmed kontextualiseras de lingvistiska resultaten. Paul Chilton 

(2011), forskare i kognitiv lingvistik, menar att en lingvistisk tolkning inte ensamt kan 

skapa  förståelse  för  ett  fenomen  utan  att  det  kan  finnas  underliggande  meningar  och 

förutfattade meningar som lingvistiken inte visar. Detta är något som jag menar att jag bör 

vara vaksam över i analysen och menar att även här kan min förförståelse hjälpa mig att  

förstå vad som kan vara underliggande meningar och förutfattade meningar.

14 Jones och Collins påpekar att detta stämmer för diskursanalys och kritisk diskursanalys även om de menar att man 
inom den kritiska skolan oftare tar andra tolkningar i beaktning.
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3.2 Dokumentanalys

Då jag går in på den del av metoden som inte rör strikt diskursanalys, det vill säga då jag 

studerar  informationstexternas  ordval  i  förhållande  till  ”Svarta  Listan”  och 

”Myndigheternas Skrivregler”, måste jag först påpeka att detta är en distinktion som jag 

huvudsakligen gör av rent pedagogiska och pragmatiska syften. Denna uppdelning gör jag 

för  att  på  ett  tydligare  sätt  kunna besvara  min  första  frågeställning,  det  vill  säga  hur 

informationstexternas språkbruk ser ut i jämförelse med instruktionslitteraturen. Många 

skulle anse att den analys jag gör av dokumenten som jag inte kallar diskursanalys ändå är 

detta då det rör sig om språk och därmed om en diskurs. Även om jag håller med om att  

detta är en diskurs så använder jag mig inte av CDA's verktyg då jag analyserar detta. Jag 

kommer  med  andra  ord  inte  göra  en  lingvistisk  tolkning  av  texten  för  denna 

frågeställning. Emellertid kommer jag att  hänvisa till  diskursanalytiska begrepp även i 

detta stycke för att belysa att det finns en gråzon däremellan.

Enligt  vetenskapsteoretikern  Tim  May  (2001)  görs  dokumentanalys  för  att  se 

förekomsten  av  olika  ord  eller  fraser  och  i  mitt  fall  letar  jag  efter  ord  som 

instruktionslitteraturen uppger  att  socialsekreterare och myndigheter bör undvika.  May 

påpekar dock att ordens frekvens i sig inte säger något om ordets signifikans för texten 

utan att ett enda ord kan ha betydligt mer mening än ett ord som yttras ofta i texten. Som 

Alan Bryman (2012) påpekar är det i kvalitativ dokumentanalys tendenser i texten som 

huvudsakligen sökes snarare än ren frekvens.15 Då jag redan innan jag börjat analysera 

empirin har valt ut vilka mina huvudsakliga kriterier för studiet av texten är, det vill säga 

”instruktionslitteraturen”, kan jag förhålla mig till dessa och undvika att se frekvensen av 

ord  som  jag  i  detta  avseende  inte  anser  relevanta,  exempelvis  konjunktioner  eller 

myndigheters egennamn. Emellertid kommer jag även att se till tendenser av språkbruk 

som inte direkt är kopplat till  ”Svarta Listan” (SB PM 2011:1) eller ”Myndigheternas 

Skrivregler” (Ds 2009:38) men som jag ändå menar bör poängteras.

En typ av fraser som jag kommer att observera i dessa texter men som inte är direkt 

kopplad  till  instruktionslitteraturen  är  citering  av  lagtext.  Detta  är  en  form  av 

intertextualitet och interdiskursivitet där språket som används är från en annan diskurs, 

den legala, och därmed per definition kan uppfattas som byråkratiskt.

Bryman (2012) tar upp att det som förenar all typ av dokumentanalys är att empirin är 

ett textdokument som inte är skapat som forskningsobjekt. För uppsatsen gäller detta både 

för  den  kritiska  diskursanalysen  samt  analysen  av  ordvalet  i  informationstexterna. 

15 Exempel på kvantitativa innehållsanalyser är Herbert (2009).
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Textdokumenten finns oavsett om det bedrivs någon studie vilket exempelvis en intervju 

inte gör. Jag menar att detta kan innebära att empirin blir spretig i den mening att det visar 

mer aspekter än just de aspekterna jag analyserar den utifrån. Detta kan vara en tillgång då 

det  medför  att  forskningsfrågan kan ändras under uppsatsens  gång och materialet  kan 

analyseras på ett adekvat sätt utifrån den nya forskningsfrågan. Men det kan även vara 

risk då det innebär att jag som uppsatsförfattare måste vara mån om forskningsfrågan för 

att uppsatsen inte ska peka på en rad tendenser som sedan inte följs upp.

3.2.1 Tillämpning av dokumentanalys

Då jag har analyserat textens språkbruk utifrån vad som ”Svarta Listan” (SB PM 2011:1) 

och ”Myndigheternas Skrivregler” (Ds 2009:38) anser är ett byråkratiskt myndighetsspråk 

har jag, liksom vid den kritiska diskursanalysen, använt mig av tecken inom klamrar i 

citaten för att förtydliga vad jag syftar på i informationstexten. För att skilja de analyserna 

åt har jag här valt att använda mig av versaler istället för gemener som jag använder vid  

CDA. När jag uppmärksammar att informationstexternas ordval går emot ”Svarta Listans” 

instruktioner kommer jag använda mig av tecknet [SL] och då jag uppmärksammar att 

informationstexternas  språkbruk går  emot  ”Myndigheternas  Skrivreglers”  instruktioner 

kommer  jag  använda  mig  av  tecknet  [MSR].  Jag  kommer  inte  referera  till  specifika 

paragrafer i myndigheternas skrivregler. När det är ett ordval i citaten som jag poängterar 

men som inte är relaterat till dessa två verk kommer jag att använda mig av tecknet [MA] 

för ”min anmärkning”. De fall där jag poängterar att ett ordval eller uttryck är hämtat från 

lagtext kommer jag använda tecknet [LT].16

3.3 Empiri samt redovisning av denna

Empirin till  uppsatsen hämtades in från tio kommuner i Skåne. Jag skickade den 30:e 

januari 2012 ut ett mail till femton kommuner i Skåne och fick därefter svar från tio av 

dem under  perioden  30:e  januari  till  24:e  februari.17 Informationstexterna  från  de  tio 

kommunerna jag har använt mig av i uppsatsen har antingen givits till mig genom mail, 

hänvisning till hemsida, via post eller genom en kombination av dessa tre. Hur mycket 

informationstexter som jag har fått av de olika kommunerna varierar i stor skala vilket 

även visar sig i deras användande i analysen. Kommunerna jag inhämtat empiri från har 

varierat i storlek och karaktär.18

16 Lista över begreppen finns i bilaga 1
17 Detta mail finns som bilaga 3
18 Bilaga 2 visar kommunernas indelning enligt SKL och empirins omfång
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Av  de  informationstexter  som  jag  fick  har  jag  valt  bort  de  texter  som  rörde 

äldreomsorg. Detta har jag valt då äldreomsorg är något som oftast inte administreras vid 

samma socialkontor,  även om det är  kommunen som har yttersta ansvaret och samma 

lagtexter är  ofta  relevanta.  Jag har  även valt  att  inte  söka upp informationstexter från 

privata behandlingshem eller privata alternativ till kommunens insatser. Detta då dessa 

informationstexter är i en annan diskurs än kommunens då de försöker ”sälja in” en metod 

på ett helt annat sätt.

Jag har skrivit ut samtliga texter som jag inte fick i fysisk form och de jag fick i fysisk  

form har jag kopierat upp. Efter detta har jag analyserat texten i likhet med det Kåhls 

(1996) begrepp ”närläsning”,  det  vill  säga jag har  läst  en  informationstext  skrivit  ner 

tendenser och därefter läst de andra texterna i sken av detta. Sedan har jag pendlat mellan 

de olika informationstexterna för att se hur de olika kommunerna och enheterna uttrycker 

sig i informationstexten rörande dessa tendenser. Det har på detta sett varit en dialektisk 

process. Jag har sedan genom att färgkoda informationstexterna utifrån teman inom CDA 

och ordval sett de mönster som jag sedan redovisar i analysen.

I uppsatsen kommer jag referera till de olika kommunerna genom att kalla dem A – J. 

Detta  kommer  ske  både  i  den  löpande  texten  samt  då  jag  citerar  kommunens 

informationstexter. I löpande text kommer jag kalla dem exempelvis ”kommun A” medan 

jag vid  citaten  kommer att  avsluta  citatet  med en  bokstav inom parentes,  exempelvis 

”(A)”.

Då jag citerar en text kommer jag avsluta med en bokstav inom hakparentes. Då jag 

väljer att inte citera ett stycke i sin helhet kommer jag använda mig av tecknen […] för 

enstaka ord som tas bort eller [---] för en eller flera meningar som tas bort.

3.3.1 Uteblivna telefonintervjuer

Då  jag  började  skriva  uppsatsen  var  min  tanke  att  detta  skriftliga  material  från 

kommunerna skulle kompletteras med kortare intervjuer med socialarbetare som använde 

sig av informationstexterna.  Detta  gick  emellertid  inte  att  genomföra  då kommunerna 

uppgav att tid till detta ej fanns. Efter detta besked har jag försökt korta ner intervjutiden 

och uppgett att jag är öppen för kortare intervjuer per telefon men har trots detta inte 

kunnat  genomföra  intervjuerna.  Intervjuerna  var  tänkta  att  bistå  den  lingvistiska 

tolkningen  genom  att  belysa  textproduktionen  samt  se  hur  användningen  av 

informationstexterna  såg  ut,  exempelvis  när  fick  brukaren  endast  texten  och  när 

kompletterades  denna  text  med  ett  möte  på  socialkontoret.  Som  jag  förklarade  i 
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uppsatsens inledning var jag vid flera tillfällen tvungen att lämna en brukare med endast 

informationstexten då det inte fanns tid till ett förklarande möte. Då jag endast har fått 

informationstexten  har  jag  blivit  satt  i  en  situation  som  troligen  liknar  många  av 

brukarnas, jag måste endast med textens hjälp förstå vad socialtjänsten menar.

3.4 Tillförlitlighet

Genom att lägga fokus på textens roll snarare än textens beskrivning av ett skeende, som 

exempelvis en nyhetsrapportering gör, så behöver jag som forskare inte ta ställning till 

vissa, i annat fall, besvärliga element med dokumentanalys. Jag syftar här på att jag inte 

behöver väga in dokumentets autenticitet eller trovärdighet (jmf Scott,  1990). Då detta 

inte rör sig om en dokumentation av en händelse behöver jag inte ta ställning till om detta 

dokument  skulle  ha  förvanskats  eller  mörklagts,  eller  om  det  bygger  på  felaktiga 

uppgifter. Det enda som jag är intresserad av är vilken text som brukaren i slutändan får ta 

del av och språket i detta. Dokumentets sanningshalt belyser Lundström (2008) när han 

menar att ”[f]ör textorienterade forskare som intresserar sig för hur utredningarna [i mitt 

fall  informationstexter]  är konstruerade,  och hur dessa konstruktioner kan relateras till 

organisatoriska sammanhang, är knappast utredningarnas koppling till en yttre verklighet 

en huvudfråga ” (ibid., s. 125).

Något  som  både  Lundström  (ibid.)  May  (2001)  och  Scott  (1990)  beskriver  som 

problematiskt vid dokumentanalys är tillgången till de dokument som forskaren önskar ta 

del av. Båda beskriver att det ibland kan vara så att de dokument som behövs inte längre 

finns i fysisk form, exempelvis att de är förstörda, eller att de aldrig har nedtecknats. Jag 

har  själv under  datainsamlingen stött  på  flera  hinder  för  att  nå texter.  Exempelvis  att 

navigera hemsidor för att få tag på texterna till att vissa mail jag skickade ut om uppsatsen 

aldrig fick något svar. Jag kan heller inte försäkra mig om att kommunerna som svarat 

sedan har skickat samtliga informationstexter de har.

Scott (1990) menar att textens representativitet, det vill säga om den är typisk för sin 

sort,  är något som måste beaktas vid dokumentanalys. De kommuner jag hämtar mina 

informationstexter  från  skiljer  sig  i  kategorisering  enligt  SKL  och  jag  menar  att 

informationstexterna därmed kan anses relativt representativa för kommuner i allmänhet. 

De kommuner jag har använt mig av är visserligen alla i samma län, Skåne, men jag våga 

ändå mena att detta inte medför att urvalet är icke-representativt. Dock skulle ytterligare 

studier medföra att denna representativitet skulle kunna verifieras eller falsifieras.
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3.5 Etiska reflektioner

Inom det sociala arbetet har de etiska fokusen legat på att klienter inte kommer till skada 

genom forskningen (jmf. Blennberger, 2005; Andersson & Swärd, 2008), med andra ord 

är  fokusen  framför  allt  på  forskningsetiken, hur  forskningen  bedrivs, snarare  än 

forskaretiken, vad forskningen ger (Vetenskapsrådet, 2011). Gunvor Andersson och Hans 

Swärd  (2008)  poängterar  att  man  måste  väga  in  forskningens  nytta  och  risk  då  man 

forskar inom socialt arbete. De menar att forskare i socialt arbete har en förhoppning om 

att den forskning de bedriver ska i förlängningen leda till  någon form av förbättring i 

området. Detta måste enligt Andersson och Swärd (ibid.) alltid balanseras gentemot den 

potentiella etiska risk som ett arbete kan förorsaka.

I min uppsats rör sig empirin inte om den typ av känsliga uppgifter som exempelvis en 

intervju med en brukare eller en observation av en behandling kan utgöra.  Trots detta 

väljer jag att anonymisera kommunerna som jag fått informationstext från. Det är inte mitt 

syfte i uppsatsen att peka ut enskilda kommuners informationstexter utan snarare peka på 

tendenser som stämmer över kommungränserna.
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4 Kritisk diskursanalys av informationstexterna
I detta kapitel redovisar jag den analys som baserar sig på de analytiska verktygen CDA 

ger. Något intressant i denna analys är att mönstret tycks te sig olika mellan olika enheter i 

kommuner snarare än olika  kommunerna sinsemellan. Då de olika enheterna, exempelvis 

Familjeenhet  eller  Försörjningsenhet,  har  olika läsare av informations texterna medför 

detta att de olika läsargrupperna möts av olika språk snarare än att innevånarna i de olika 

kommunerna möts av olika språk. Emellertid finns det i vissa fall betydande skillnader 

mellan olika kommuner och vid dessa fall ska jag poängtera detta.

På grund av ovanstående anledning har jag valt att dela upp detta kapitel efter olika 

enheter hos socialtjänsten snarare än olika kommuner.

4. 1 Allmän information

När en kommun ger ut allmän information till brukare, vilket exempelvis kan vara vart  

brukarna kan vända sig eller hur socialtjänsten i kommunen arbetar, tenderar texterna att 

vara korta och hålla ett välkomnande förhållningssätt gentemot klienten. Fraser som ”du 

är välkommen att kontakta” eller ”du är välkommen att höra av dig” är vanliga i flera av 

dessa informationstexter. Då dessa informationstexter hänvisar läsaren till vart denna ska 

vända sig medför det att läsaren till dessa texter är en bredare grupp än vilka som är läsare 

av de övriga texterna.  Socialtjänstens handlingar är i  dessa texter oftast  skrivna så att 

agenten framkommer. Exempel på detta är: 

Socialtjänsten [agt] i E-kommun erbjuder […] (E)

Individ- och Familjeomsorgen [agt] ansvarar […] (B)

Kommunens uppdrag är att erbjuda dig hjälp och omsorg när du behöver det […] (D)

Ingen av föregående meningar tar upp någon form av tvekande modalitet. Det står inte att 

de ”kanske kan erbjuda” eller har ”ansvar i vissa fall”. Flera kommuner påpekar dock att 

detta är till invånarna av kommunen och inte till alla. Något som också är intressant med 

dessa texter är  att  de har en tendens att  beskriva brukarens situation utifrån händelser 

snarare än handlingar. Exempel på detta är: 

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar (E)

Alla människor kan någon gång i livet drabbas [ps] av personliga problem som kräver stöd 
och hjälp (C)

Det klargörs att en brukare har drabbats av personliga problem men det uppges aldrig hur 
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eller på grund av vad detta sker då meningarna är skrivna som passiva satser utan agent. 

Drabbandet framstår därmed som en händelse istället för som en handling. Detta stämmer 

överens med den offentliga synen av sociala problem som Kullberg (1994) presenterar, ett 

perspektiv  på  sociala  problem  som  strukturella  snarare  än  personliga. 

Informationstexterna  målar  även  upp  bilden  av  en  ”stackare”  enligt  Sahlins  (1994) 

uppdelning av brukare, någon som råkar ut för detta snarare än att det är någon som gör 

att det blev så. En anledning till att textförfattarna uttrycker det på detta sätt kan även vara 

för att inte skuldbelägga brukarna till varför de har hamnat i denna situation vilket jag 

kommer mer in på i stycket om missbruk.

De allmänna informationstexterna är de informationstexter som använder metonymer i 

störst utsträckning. Den troliga anledningen till detta är att dessa informationstexter har 

bredast läsargrupp vilket medför att det blir många agenter som hypotetiskt skulle kunna 

utföra det kommunen erbjuder.

4. 2 Ekonomiskt bistånd och formella beslut

Anledningen till att jag i detta stycke både tar med ekonomiskt bistånd och formella beslut 

är  att  språket  i  dessa två texter  ofta  liknar varandra samt att  informationstexterna om 

ekonomiskt bistånd oftare redogör för formella beslut tydligare. I detta stycke tar jag med 

de informationstexter som rör formella beslut i de fall dessa inte är specificerade samt de 

som uttryckligen rör ekonomiskt bistånd. De fall där kommuner tar upp beslut som rör 

missbruk och familj kommer min analys av dem komma med i respektive stycke.

Då  kommunerna  tar  upp  ekonomiskt  bistånd  och  formella  beslut  uttrycker  sig 

textförfattarna  sig  lite  annorlunda  jämfört  med  hur  de  uttrycker  sig  vid  allmän 

information.  För  det  första  sker  en  förändring  i  modalitet  och  kontext,  texterna  här 

uttrycker ofta att detta är något som kan beviljas ”om detta inte kan tillgodoses på annat 

vis” (C) och att denna är ”behovsprövad” (D). Detta är en kontextaspekt som det inte går 

att se inom de allmänna informationstexterna.

Vidare så är den manifesta intertextualiteten vad gäller referenser till lagtexter mycket 

större  i  dessa  än  i  de  andra  informationstexterna.  Framför  allt  hänvisar  dessa 

informationstexter till Socialtjänstlagen i större utsträckning än andra informationstexter. 

En anledning till denna tendens kan vara att då dessa informationstexter är mer riktad till 

en grupp läsare är antalet relevanta lagar mindre till antalet än i fallen med de allmänna 

informationstexterna. Detta kan dock inte förklara varför referenser till Socialtjänstlagen 

är vanligare i dessa informationstexter än referenser i informationstexter rörande missbruk 
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eller referenser  till  Föräldrabalken i  informationstexter till  barn och familj.  Jag menar 

därmed att detta dels är ett sätt för kommunen att visa att det ekonomiska biståndet rör sig 

om tillämpning av lagar och dels ett sätt för kommunen att visa att de behärskar det legala 

språket.

4.2.1 Utredningsarbete

Tillskrivande av agent i informationstexterna om ekonomiskt bistånd skiljer sig från de 

allmänna informationstexterna. Agent i form av socialtjänsten skrivs ofta i början av dessa 

texter  men  är  efter  det  vid  flera  tillfällen  frånvarande  under  längre  stycken.  Istället 

används passiva satser utan agent samt nominalisering av verb i stor utsträckning.

En utredning enl. 11 Kap 1§ Socialtjänstlagen inleds [ps] när det har kommit in [ps] en 
ansökan om bistånd/hjälp till socialtjänstens Individ- och Familjeomsorg. Syftet med 
utredningen [nom] är att klargöra vilken/vilka behov som kan tänkas [ps] föreligga och 
vilken/vilka insatser som är lämpliga [mod]. När utredningen är klar fattas [ps] ett beslut 
vilket kan innebära att ansökan beviljas [ps] eller avslås [ps] helt eller delvis. (D)

Samtliga verb i detta citat är i passiv form och saknar agent. Det är oklart vem det är som 

inleder, kommer in med, tänker, fattar beslut, beviljar eller avslår en ansökan. Genom att 

skriva att ansökan ska lämnas in till Individ- och Familjeomsorg går det att misstänka att  

det är de som ska utreda men det går inte att fastställa att så är fallet. Detta är även första 

meningen i den löpande texten efter rubriken ”Information om utredning enl. 11 Kap 1§ 

Socialtjänstlagen” så det finns i citatet inte något substantiv som de passiva verben syftar 

tillbaka  på.19 Det  agerande  som rimligtvis  bör  vara  brukarens,  att  komma in  med en 

ansökan, är även det passivt utan att agenten nämns. Informationstexten förhåller sig till 

handlingen  att  utreda  som  ”utredningen”,  det  vill  säga  nominaliserar  verbet  till  ett 

substantiv, vilket även det medför att vem som utreder är osagt. Genom att göra detta 

skapas  ett  handlingsmässigt  vakuum  där  socialtjänstens,  i  detta  fall  Individ-  och 

Familjeomsorgen, agerande framställs som händelser istället för handlingar och därmed 

mer objektiva. Den kategoriska modaliteten vid ordet ”lämplig” bygger även vidare på 

detta. Genom att uttrycka att detta är ”lämpligt” snarare än ”kan tänkas vara lämplig” eller 

”bedöms som lämplig”  skapar  det  bilden  av  något  objektivt.  Vidare  poängteras  lagen 

genom en manifest intertextualitet vilket skapar bilden att detta rör sig om en objektiv 

tillämpning av lagen utan handlingsutrymme snarare än en bedömning. Just det senare 

står i kontrast till Billquist (1999) studie som visar att personliga preferenser och slump 

19 Jag bör poängtera att det i översta vänstra hörnet på informationsbladet finns kommun D's symbol och texten 
”Individ- och Familjeomsorg” vilket medför att det går att argumentera för att verbet syftar till detta.
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kan vara avgörande. Jag bör dock poängtera att alla informationstexter inte alltid uttrycker 

det på detta sätt utan flera av dem uttrycker att det är en ”handläggare som fattar beslut  

om försörjningsstöd” (B) eller att ”Denne [socialsekreteraren] gör en utredning” (H).

I vissa kommuners informationstext använder sig textförfattarna av en objektiv och 

kategorisk  modalitet  vilket  liknar  Kommun D's  användning av ordet  ”lämplig”.  Detta 

medför att den utredning som sker döljs i språket.

Vem kan få en bostad?
En person som är hemlös och är:
• folkbokförd i kommun A sedan två år tillbaka
• inskriven hos [nämnd i kommunen] eller socialförvaltningen
• motiverad till att ta tag i sitt liv och ha en genuin vilja att behålla sitt boende [mod]. (A)

Rätten till bistånd kan ifrågasättas [ps] om man inte gör vad man kan för att försörja sig 
själv eller på annat sätt inte medverkar till att på sikt bli självförsörjande. (C)

Genom att beskriva att en person ska vara ”motiverad”, ”ha en genuin vilja”, ”göra vad 

man kan” eller  ”medverka” med en objektiv modalitet  framstår detta som att  det inte 

skulle röra sig om en bedömning från kommunens sida. Hade texten istället förklarat detta 

som att den person ”bedöms göra vad man kan” eller ”vi anser ha en genuin vilja” hade 

det framkommit att detta är något som uppskattas eller bedömas av en agent.20 Även i 

kommun  C's  citat  framstår  ifrågasättandet  utan  agent.  Senare  i  kommun  A's 

informationstext förklaras det att vissa brukare är ”utvalda” vilket betyder att det är någon 

form av process att dessa väljs ut, men informationstexten döljer denna process. ”The use 

of objectiv modality often implies some form of power” (Fairclough, 1992, s. 159), det 

vill säga det är alltid någon som avgör vad som är ”objektivt” riktigt.

Det finns dock undantag från detta då det framgår att det är en utredning som måste 

göras för att kommunen ska komma fram till om en person är exempelvis ”motiverad”, 

”lämplig” eller ”aktivt arbetssökande”.

Om du är arbetslös görs [ps] en prövning om du anses vara [mod] aktivt arbetssökande (D).

Även  om  agenten  i  denna  mening  är  frånvarande  så  framgår  det  att  det  är  ett 

ställningstagande  från  någon  eller  några  huruvida  den  arbetslösa  aktivt  söker  arbete. 

Genom att använda ordet ”prövning” och ”anses” framgår det att en bedömning görs.

20 Jag vill dock poängtera och hänvisa till det ontologiska ställningstagandet då jag menar att detta inte medför att det 
inte finns någon motivation eller vilja och att detta kan vara mer än endast semantiska begrepp. Samtidigt påpekar 
jag att detta är något som även måste uppskattas och inte kan ses som något objektivt mätbart.
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4.2.2 Brukaren som agent

Informationstexter  om ekonomiskt  bistånd  är  oftast  tydliga  med  agent  när  det  gäller 

brukares agerande. Exempelvis ”Man [agt] ska ha gjort vad man kunnat för att bidra till 

sin försörjning” (E) och ”Dessutom krävs det att du [agt] följer den rehabiliteringsplan 

som upprättats av din läkare” (D). Anledningen till detta kan vara att textens imperativ ska 

lyftas fram. Emellertid visar informationstexterna en diskrepans i de meningar där både en 

brukare och socialtjänsten handlar men endast en skrivs ut. Exempel på detta är:

Om du [agt] inte ger ditt samtycke kan utredningsarbetet [nom] försvåras eller omöjliggöras. 
En ofullständig utredning [nom] kan leda till att bistånd ej beviljas [ps] (D)

Lämnar Du [agt] ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och 
eventuellt polisanmälas [ps] för bedrägeri (J)

I dessa meningar skrivs brukaren ut som agent, det är brukaren som ska ge samtycket och 

lämna  fullständiga  uppgifter.  Däremot  skrivs  socialtjänstens  handlingar,  utredningen, 

beviljandet och polisanmälan, som passiva satser utan agent eller med nominalisering.

Gällande hur informationstexterna beskriver brukarnas situation uttrycks detta oftast 

på samma sätt som i de allmänna texterna:

Om du och din familj råkat ut för ekonomiska problem (E)

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan 
innebära att man behöver råd och stöd i frågor som rör den egna ekonomin (A)

I detta fall redovisar kommunerna att detta är något som en person eller familj ”råkar ut 

för”  eller  ”hamnar  i”  och  med  andra  ord  skuldbeläggs  de  inte.  Detta  är  en  form av 

pedagogisk passivitet där brukaren enligt Sahlins (1994) uppdelning blir  en ”stackare” 

istället för en skurk. Det bör dock poängteras att detta skrivs tidigt i informationstexterna 

innan det redovisas för de som kan få avslag.

4.2.3 Kommunen som agent vid positiva besked

Vissa informationstexter har en tendens att poängtera kommunen eller socialtjänsten som 

agent när det rör sig om positiva besked men inte när det rör sig om negativa. Exempel på 

detta är meningarna:

A. Stödinsatsen beviljas Handläggaren [agt] fattar ett beslut om vilken insats du har rätt till 
och omfattningen av insatsen. Du får ett meddelande om beslutet
B. Avslag Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag 
[nom] […] (E)
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7. Beslutet genomförs – en utförare [agt] ger dig stödinsatserna
När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare [agt]. Utföraren kan vara en 
kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av [kommun E]. (E)

Utöver försörjningsstöd kan socialnämnden [agt] ge bistånd till livsföring i övrigt. [---]
Återbetalning kan också krävas [ps] om någon [agt] genom oriktiga eller ofullständiga 
uppgifter fått ut bistånd eller tagit emot bistånd med för högt belopp och borde ha insett 
detta. (F)

I dessa meningar framgår det som är positivt för brukaren med agent, det är kommunerna 

som  själva  ger  bistånd  och  fattar  ett  beslut.  Däremot  vid  negativa  besked  gentemot 

brukare används nominaliseringar och passiva satser utan agent. Avslaget beskrivs som att 

brukaren inte har rätt till en insats snarare än att beslut om detta fattas. Även kommun F's 

informationstext visar att det är socialnämnden som betalar ut men uteblir med agent när 

detta kan krävas tillbaka. Intressant med kommun F's exempel är även att verben ”fått ut” 

och ”tagit emot” är skrivna med brukaren som agent. Rent faktiskt är detta en handling 

som socialtjänsten har utfört och ordvalet skulle därmed kunna varit att ”socialtjänsten 

betalat ut”. Genom att sätta verbet med brukaren som agent döljs det faktum att det är 

socialtjänsten som har agerat och inte brukaren. Beaktansvärt med det andra citatet från 

kommun  E  är  att  det  är  en  hypotetisk  agent  som  skrivs  ut,  ”utföraren”,  medan 

socialsekreteraren som inte är hypotetisk inte skrivs ut vid avslagsbeslutet.

Vidare kan ett avslag genom att författaren hänvisar till lag och därigenom uttrycker 

texten på ett sådant sätt att det inte är någon bedömning som det rör sig om utan endast 

objektiv tillämpning av lagen.

Beslut [nom] enligt Socialtjänstlagen kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö (B)

Genom att göra detta går det att se hur kommunen förhåller sig i de två fallen. När det 

gäller positiva besked så sker detta öppet medan när det gäller de negativa beskeden sker 

detta  dels  i  det  dolda  samt  utan  någon  inverkan  från  socialtjänstens  sida. 

Nominaliseringen av ordet  ”besluta” medför  även att  processen framställs  utan någon 

agent.

En kommun som vid vissa stycken i informationstexten går helt mot detta resonemang 

är Kommun C. Denna kommun uttrycker intressant nog inte socialnämnden som agent vid 

ett positivt besked men har med socialnämnden i genitivform vid beslutet när det rör sig 

om avslag.

Utbetalning av bistånd sker [ps] i första hand till bankkonto om detta är kopplat till SUS
[---]
Om du inte är nöjd med socialnämndens beslut [nom med genitiv] om ekonomiskt bistånd 
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kan du överklaga detta. (C)

Förutom detta exempel från kommun C är tendensen att redovisande av kommunen som 

agent är mer förekommande vid positiva besked än vid negativa.

4. 3 Missbruk

De informationstexter som socialtjänsterna skriver till brukare med missbruksproblematik 

ser annorlunda ut än de texter som är till de som söker ekonomiskt bistånd. Kommunerna 

använder ofta sig själva som agenter genom hela texten. Exempelvis:

Under hösten 2011 erbjuder socialförvaltningen [agt] gruppbehandling för personer med 
missbruk. Tillsammans med [annan kommun] erbjuds behandling i grupp på dagtid, ett 
tillfälle i veckan (E)

På Beroendeenheten arbetar boendestödjare [agt] vars huvudsakliga uppgift är att stötta och 
motivera till fortsatt nykterhet och drogfrihet. (B)

Samtliga av dessa meningar uttrycker att det är en handling som utförs och att det är 

socialtjänstens ansvar att utföra denna.

4.3.1 Brukaren som agent och pedagogisk passivitet

Tillskrivande av kommunal agent vid informationstexter om missbruk görs samtidigt som 

brukarens  handlingar  oftast  inte  benämns  i  samma  utsträckning  som vid  ekonomiskt 

bistånd. En anledning till avsaknaden av brukaren som agent kan vara att textförfattarnas 

försöker undvika att skuldbelägga brukaren. Ett exempel på en sådan formulering är:

Sjukdomen [met] drabbar även närstående och effekterna är ofta förödande (D)

I detta fall har brukaren ersatts av en metonym, det vill säga ett ord som representerar 

denna eller gruppen som den tillhör. Det är svårt att argumentera för att det är sjukdomen i 

sig som drabbar närstående och inte en person med sjukdomen som agerar. Genom att 

uttrycka det på detta sätt döljer det brukarens agerande på ett annat sätt än de hade gjort 

om det stod ”En person med alkoholisms agerande drabbar...”. Jag kallar denna form av 

dold  agent  för  pedagogisk  passivitet, agenten  hålls  passiv  av  pedagogiska  skäl  för 

eventuell behandling. Enligt Billquists (1999) uppdelning förblir brukaren på detta sätt en 

”stackare” även om denna påverkar sin omgivning på ett negativt sätt.

Det  finns  dock  meningar  där  brukaren  är  närvarande  som  agent  och  dessa  är 

huvudsakligen då det rör kontextbundna aspekter. Beskrivningen av denna kontext ser lite 
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annorlunda ut än vid texterna om ekonomiskt bistånd då den inte lika ofta är uttryckt i 

ordalag som innefattar krav. Den är inte baserad på prestationer utan snarare situationer. 

Exempel på sådana meningar är:

Du måste [mod] ha fyllt 18 år och vara bosatt i [kommun B] för att kunna komma till 
Beroendeenheten (B)

Om du har problem med alkohol eller andra droger […] (E)

Kraven i denna mening liknar kraven i de allmänna informationstexterna och fastställer 

framför allt vilken grupp det är som är aktuell för insatsen. Texterna om missbruk redogör 

ofta  inte  för utredningsförfarandet  i  samma utsträckning som texterna om ekonomiskt 

bistånd gör. I vissa texter poängteras det att detta är något som både socialsekreteraren 

och  brukaren  kommer  fram  till  och  båda  framstår  därmed  som  agenter.  Vissa 

informationstexter beskriver detta arbete snarare som en intervju där socialsekreteraren 

och brukaren framställs som likvärdiga parter i bestämmandet av insats.

4.3.2 Kommunen som agent vid positiva besked

Liksom  i  informationstexterna  om  ekonomiskt  bistånd  finns  det  exempel  även  i 

informationstexterna om missbruk på olikartat språkbruk vid positiva respektive negativa 

besked  för  brukare.  Ett  exempel  på  detta  är  kommun  C's  informationstext  rörande 

utredningar vid missbruk:

Då du och din socialsekreterare [agt] resonerat klart och kommit fram till en planering gör 
ni tillsammans en vårdplan. Utifrån denna fattar socialsekreterarens [agt] beslut eller lämnar 
underlag till socialnämnden för beslut. En utredning ska helst vara klar inom fyra månader, 
men kan ibland ta längre tid.
[---]
För det mesta kan du och socialförvaltningen [met] komma överens om vilket stöd som kan 
behövas [mod]. Om socialförvaltningen [met] ser mer allvarligt på missbruket än du själv 
och du inte godkänner att en utredning görs kan socialförvaltningen [met] inleda en 
utredning enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Detta innebär att en 
utredning kan göras [ps] utan ditt samtycke. (C)

I  det  första  citatet  används  inte  några  metonymer  utan  agenten  är  beskriven  som 

”socialsekreterare”. Däremot när det rör sig om ett negativt besked för brukarens så skiftar 

språkbruket och metonymen ”socialförvaltning” används istället för ”socialsekreteraren”. 

I båda dessa fallen är det samma person som agerar men när denna gör det på ett sätt som 

brukaren är samarbetsvillig till gör den det öppet och när den går emot brukaren gör den 

detta  under  ett  metonym.  Det  går  även  att  argumentera  för  att  det  är  så  för  att 

socialsekreteraren  inte  ska  se  ut  som  personligt  ansvarig  för  detta  besked  (jmf.  Ds 
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1993:61).  Det  uttrycker  emellertid  ett  avståndstagande  gentemot  brukaren  genom  att 

använda sig av ett  metonym och därigenom dölja den som faktiskt  handlar.  Ett  annat 

exempel  på  detta  är  en  del  av  kommun  B's  informationstext  där  de  beskriver  vad 

missbruksenhetens verksamhet syftar till.

Vi [agt] erbjuder rådgivning och stödinsatser. Enheten [met] har myndighetsutövning [nom]. 
(B)

Detta exempel som är taget från en inledande informationstext från kommun B's hemsida 

visar hur textförfattarna gör en snabb, och troligen omedveten,  skiftning i språket när 

informationstexten går från stöd till myndighetsutövning. I Billquists (1999) uppdelning 

går  det  från hjälpande till  administrativa aspekter.  I  detta  exempel  på  endast  åtta  ord 

används  personliga  pronomen,  metonym  och  nominalisering  för  att  uttrycka  närhet 

respektive distans.

4.3.3 Texter från vetenskaplig diskurs

Något  som präglar informationstexterna om missbruk mer än informationstexterna om 

ekonomiskt bistånd är att fler röster än endast textförfattarnas kommer fram. Det rör sig 

oftast om forskares röster som gör sig hörda genom texten.

Var femte person har någon gång funderat på om de dricker för mycket. Var fjärde person 
har någon gång känt oro för en anhörigs alkoholvanor. Det visar en undersökning som den 
statliga Alkoholkommittén har gjort (E)

Här är ett tydligt exempel på manifest intertextualitet där socialtjänsten använder sig av 

uppgifter  från  Alkoholkommittén  och  redovisar  att  det  är  just  därifrån  de  använder 

uppgifterna. Då detta är från en vetenskaplig diskurs medför denna intertextualitet även en 

interdiskursivitet. När det gäller intertextualitet måste det beaktas att detta är ett medvetet 

val från kommunens sida och är på grund av dess budskap. Här väljs troligen denna text 

för att motivera en brukare att ta del av kommunens verksamhet. Det är mindre troligt att 

kommunen väljer att  citera en text som förringar  alkoholism i  detta informationsblad. 

Denna intertextualitet är emellertid inte alltid manifest.

Ett genetiskt samband har konstaterats och en människa kan naturligtvis även ”ärva” 
föräldrarnas attityder. Av alla människor som dricker alkohol blir ca 10% alkoholister. De 
drabbas av ett sjukdomstillstånd som kallas alkoholism. (D, kursiv i original)

Till skillnad från föregående exempel hänvisar denna mening inte till någon källa men det 

går att anta att dessa siffror är hämtade från en vetenskaplig undersökning. Att inte sätta ut 

38



källan är  även en fråga  om modalitet  och  visar  att  detta  är  något  som textförfattaren 

uttrycker  som  objektiv  sanning.  Hade  detta  hänvisat  till  en  undersökning  hade 

textförfattaren förtydligat att detta stämmer så länge undersökningen stämmer, exempelvis 

om informationstexten hade förtydligat att ”Socialstyrelsen anser”.

4. 4 Barn och Familj

I detta delkapitel berör jag informationstexter rörande barn och familj. Jag vill poängtera 

att begreppet ”barn och familj” inte används av samtliga kommuner utan begrepp som 

”Individ-  och  Familjeomsorg”  eller  ”Familj,  barn  och  ungdom”  används  istället.  Jag 

kommer dock att använda mig av begreppet Barn och Familj som paraplybegrepp för alla 

verksamheter inom socialtjänsten där arbetet rör barn- och/eller familjefrågor.

I  informationstexterna  rörande  barn  och  familj  liknar  språket  det  språk  som 

textförfattarna använder sig av i missbrukstexterna. Informationstexterna präglas av fraser 

som ”vi vill hjälpa (E)” eller ”Vad kan socialtjänsten hjälpa familjer med? (D)”. Det bör 

poängteras  att  dessa  texter  präglas  av  ett  språk  som åtminstone  delvis  kan  förstås  i 

betraktande av att det är riktat till barn. Därmed kan textförfattarna av pedagogiska skäl 

försökt hålla språket mer lättförståeligt.

4.4.1 Socialtjänsten som agent

Socialtjänsten är ofta närvarande som agenter i informationstexterna om Barn och Familj. 

Detta är något som det framför allt går att se i texter som är riktade direkt till barn.

För att ta reda på hur ett barn har det gör socialtjänsten [agt] en utredning. (D)

Vi [agt] pratar med din mamma och pappa och träffar dig både hemma hos din mamma och 
hemma hos din pappa. Vi [agt] pratar även med din lärare. (C)

Båda dessa meningar klargör att det är socialtjänsten som är utförare av dessa handlingar 

genom att textförfattarna skriver ut agent. Det andra citatet visar även användandet av 

personliga  pronomen  som  agent.  Det  personliga  pronomenet  ”vi”  syftande  till 

socialtjänsten förekommer betydligt  mer i  informationstexter  om barn och familj,  och 

även i viss mån missbruk, medan det i informationstexter om ekonomiskt bistånd eller 

formella beslut inte är lika närvarande. Detta kan jämföras med Herberts (2009) studie om 

att detta indikerar närhet till läsaren. I detta avseende skiljer sig informationstexter om 

Barn och Familj från andra informationstexter där ofta metonymer används för att förklara 

vem som utför en handling:
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[ekonomiskt bistånd] Försörjningsstödet är behovsprövat och administreras av 
verksamheten vid Arbetsmarknadsförvaltningen [met] (B)
[barn och familj] Vi beaktar särskilt barnets behov och involverar även familjens nätverk i 
processen (B)

Båda dessa texter är hämtade från kommun B och  uttrycker handlingen i väldigt olika 

ordalag. I den första meningen döljs de faktiska socialsekreterarna som bedömer rätten till 

bistånd  bakom  metonymet  ”verksamheten  vid  Arbetsmarknadsförvaltningen”  medan 

agenter i vid barn och familj beskrivs som ”vi”. Det bör även poängteras att det första är 

något  som  uttryckligen  rör  myndighetsutövning,  det  vill  säga  administrativt  enligt 

Billquists (1999) kategorisering, medan det andra är något som rör både administrativt 

och hjälpande socialt arbete.

4.4.2 Brukares rättigheter och skyldigheter

Något  som präglar  texter  inom barn  och  familj  är  även  att  de  poängterar  brukarens 

rättigheter och delvis gör detta genom att hänvisa till kommunens skyldigheter:

Alla kommuner är skyldiga [mod] att kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som har 
eller ska separera (C).

Socialtjänsten ska se till att alla barn i Sverige har det så bra som möjligt (D)

Dessa  citat  visar  en  kategorisk  modalitet  vad  gäller  kommunen  eller  socialtjänstens 

ansvar. Det står inte att kommunen ”kanske” kan erbjuda eller att de ”ibland” har ansvar. I 

dessa  två  meningar  framgår  det  inte  någon  modalitet  i  form  av  krav  på  brukare. 

Målgruppen för  vilka  som som får  ta  del  av socialtjänstens  insatser  framställs  främst 

genom situation snarare än prestation och detta görs på ett välkomnande sätt snarare än ett 

utestängande sätt.

Här är några exempel på vad socialtjänsten brukar hjälpa familjer med:
Om man bråkar mycket i familjen (t ex om föräldrar och barn bråkar mycket, eller om 
mamma och pappa bråkar mycket)
Om mamma eller pappa dricker för mycket alkohol eller använder droger [...](D)

 

4.4.3 Motiverande intertextualitet

Liksom informationstexterna som riktar sig gentemot brukare med missbruksproblematik 

så  använder  vissa  av  informationstexterna  om  barn  och  familj  även  sig  av  manifest 

intertextualitet för att motivera brukaren:
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Vad alla barn behöver veta (lånat från bris.se):
Det är inte ditt fel. Du är heller inte ensam om att ha det så här.
Du har rätt att få prata om hur du har det hemma med någon annan vuxen […] (D)

Intertextualiteten  i  informationstexter  om  barn  och  familj  skiljer  sig  gentemot 

intertextualiteten i informationstexter om ekonomiskt bistånd. Lagtext är mer eller mindre 

frånvarande i informationstexterna om barn och familj och då den är framträdande är det 

inte för att uttrycka ”objektiva” krav på samma sätt som vid ekonomiskt bistånd.  Flera 

olika typer av manifest intertextualitet är förekommande i informationstexterna inom barn 

och familj. Exempel på detta är kommun I som citerar en dikt, kommun A som har en 

längre berättelse av ett barn som varit familjehemsplacerad och citat från föräldrar som 

gått föräldrautbildning samt Kommun C som har citat från barn med separerade föräldrar.

4.5 Rådgivning

Något  som är  värt  att  poängtera  då  det  rör  sig  om kommunernas  informationstexter 

rörande rådgivande insatser, och framför allt ekonomisk rådgivning, är att detta är något 

som i flera fall är i samma informationsblad som ekonomiskt bistånd. Vilket i sig inte är 

förvånande då brukarna i många fall troligen är samma personer. I kommun G uppger 

även  informationstexten  att  personen  som  handlägger  det  ekonomiska  biståndet  är 

önskvärd vid budgetrådgivningen,  ”Därefter  görs  en  uppföljning tillsammans  med din 

socialsekreterare” (G). Dock skiljs de två insatserna, ekonomiskt bistånd och rådgivning, 

åt av de olika användningarna av språkbruk.

När  informationstexterna  tar  upp  ekonomisk  rådgivning  liknar  språket  snarare 

missbruks  och  barn  och  familjs  informationstexter  än  informationstexterna  rörande 

ekonomiskt bistånd. Exempel på språkbruket är:

[Kommun F] vill genom aktiv budget- och skuldrådgivning ge råd och stöd till skuldsatta 
personer (F)

Vi arbetar med Dina mål och delmål för att se vad Du vill uppnå på lång sikt och på kort sikt 
(C)

Då kommun F tar upp rådgivning redovisar de sin egen tanke med varför detta sker. Detta 

är något kommunen även gör vid hyresrådgivning men i de informationstexter jag har fått 

av  samma  kommun  sker  det  inte  på  andra  områden.21 Även  i  kommun  C's 

informationstext går det att se att språket förändras när informationstexten går över till att 

beskriva  rådgivande  funktioner.  Detta  är  i  samma  informationsblad  som 

21 Jag vill dock poängtera att redogörelse för syfte finns utförligt i kommun A och kommun B informationstexter.
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informationstexten ekonomiskt bistånd. Då texten tar  upp ekonomiskt bistånd används 

metonym i texten rätt frekvent vad gäller utredning och beslut. Exempelvis står det att 

”utredningen görs av socialförvaltningen” (C) och att det är ”socialnämndens beslut” (C). 

Däremot när det övergår till  budget- och skuldrådgivning används metonym in mindre 

utsträckning:

Kommunen kan även ge dig råd och stöd genom budget- och skuldrådgivning. 
Budgetrådgivarna kan kontaktas direkt eller efter kontakt med ordinarie handläggare. Annat 
bistånd diskuteras alltid i samråd med dig. (C)

Emellertid kan det vara så att även om metonymen försvinner här så görs det inte för att 

textförfattaren  vill  skapa  närhet  till  brukaren.  Anledningen  till  detta  kan  vara  att 

budgetrådgivarna är kända och därför används inte metonym i syfte att representera en 

hypotetisk agent i en grupp. Dock är det lika klart att det är en socialsekreterare som är 

agenten  vid  utredningen  som  det  är  klart  att  budgetrådgivarna  är  agenten  vid 

budgetrådgivningen.

En viktig skillnad mellan ekonomiskt bistånd och ekonomisk rådgivning är emellertid 

att  det  inte  finns  någon  gatekeeping  till  den  ekonomiska  rådgivningen  vilket  det 

kontinuerligt sker till det ekonomiska biståndet.

4.6 Avslutande om den kritiska diskursanalysen

Detta kapitel har redovisat en lingvistisk tolkning av socialtjänstens informationstexter i 

de olika kommunerna. Även om jag vid vissa tillfällen har jag även valt att förhålla dessa 

resultat gentemot den tidigare forskningen så kommer den större koppling mellan dessa 

resultat  och teoribyggnad att  ske senare i  uppsatsen.  I  kapitel  6 återkopplar jag dessa 

resultat gentemot teorier inom det sociala arbete och slutligen kommer jag i kapitel 8 

återkoppla dessa resultat gentemot sociologiska makroteorier.
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5 Analys av ordval i informationstexterna
I  detta  kapitel  kommer  jag  gå  igenom  den  dokumentanalys  som  inte  strikt  rör 

diskursanalys  utan  hur  språkbruket  informationstexterna  ser  ut  i  jämförelse  med  hur 

instruktionslitteraturen menar att det bör uttryckas. I denna dokumentanalys framkommer 

liksom tidigare diskursanalys vissa mönster i informationstexterna. Till att börja med får 

jag poängtera att  informationstexterna i detta avseende skiljer sig mer markant mellan 

olika  kommuner  jämfört  med  resultatet  från  den  tidigare  diskursanalysen.  Vissa 

kommuner använder sig avsevärt mindre av ord som denna instruktionslitteratur avråder 

från än andra kommuner. En möjlig anledning till  detta kan vara att detta är ett av de 

områden där språkvårdsprojektet har gett en effekt i vissa kommuner.22 Jag kommer nedan 

att  följa  den  uppdelning  som  Billquist  (1999)  gör  mellan  det  sociala  arbetets 

administrativa aspekter och dess hjälpande aspekter.

5.1 Administrativt socialt arbete

Även om det är stor skillnad mellan kommunerna är ändå skillnaderna mellan de olika 

enheterna i kommunerna framträdande. På samma sätt som den kritiska diskursanalysen 

visade  att  det  är  stor  skillnad  i  hur  klienter  omskrivs  och  hur  skeenden  beskrivs  är 

skillnaden mellan ordval påtaglig i de olika informationstexterna. Det går framförallt att 

se att när textförfattarna skriver om ekonomiskt bistånd och när de skriver om faktiska 

beslut  så  har  språket  en  stelare  ton  jämfört  med  när  de  skriver  om barn  och  familj, 

missbruk eller rådgivning.

Lämnar Du/Ni otillräckliga uppgifter i Din/Er ansökan eller underlåter [SL] att anmäla 
förändringar beträffande [MSR] uppgifter som lämnats i ansökan kan detta medföra 
polisanmälan. Du/Ni kan också bli skyldig att betala tillbaka det belopp som Du/Ni erhållit 
[SL] på grund av felaktiga uppgifter. (F)

[…] viktigt att make/maka eller sambo medföljer [MSR] vid besöker samt [MSR] att 
följande handlingar medtas [MSR]
Grunduppgifter:
* ansökningsblankett angående [MSR] försörjningsstöd/bistånd [---]
om du ej [MSR] förser [MA] socialnämnden med de underlag som är nödvändiga för att 
kunna fastställa rätten till försörjningsstöd kan ansökan ej [MSR] prövas. (I)23

Om ansökan behöver kompletteras utsändes [MSR] begäran om detta. Datum för när 
komplettering inkommit [MSR + SL] eller då datum passerat [MA] görs en 

22 Som jag påpekat tidigare vid redovisningen av instruktionslitteraturen redogör denna huvudsakligen för ordval och 
går inte in på transitivitet. Därmed kan en anledning varför vissa kommuners informationstexter har mindre 
byråkratiskt språk bero på denna litteratur medan den strikta diskursanalysen inte påverkas i samma grad av 
kommuners klarspråksarbete.

23 Citatet har jag valt att kapa i då det rör sig om en längre lista över handlingar som visserligen innehåller ord strider 
mot ”Svarta Listans” och ”Myndigheternas Skrivreglers” förslag men som jag anser är för lång för att tas med i sin 
helhet. Därmed har jag valt ut en punkt och därefter redogör för meningen efter listan. 
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biståndsbedömning enligt ovanstående punkter. (D)

Dessa citat är hämtade ur texter som rör ekonomiskt bistånd och deras språk skiljer sig 

markant från hur samma kommuner tilltalar brukarna från andra enheter. Genom att välja 

dessa  ord  som  både  ”Svarta  Listan”  och  ”Myndigheternas  Skrivregler”  uppmanar 

myndigheter  att  undvika  framstår  texten  som  onödigt  stel,  byråkratisk  och  ibland 

svårbegriplig.  Samtliga  ord  som  citaten  använder  finns  det  synonymer  för  som  inte 

uppfattas som lika stela och byråkratiska. Det går emellertid att se att vissa av orden som 

är  med i  Svarta  Listan rör denna typ av administrativt  arbete  och därmed går det  att  

argumentera för att deras frekvens beror på detta. Detta kan stämma för vissa ord som 

exempelvis ”erhålla” eller ”besvär” vilket av mer pragmatiska skäl inte är närvarande i 

informationstexter  till  brukare  som  genomgår  behandling  för  ett  missbruk  eller  i 

informationstexter om budgetrådgivning. Emellertid kan detta inte  förklara förekomsten 

av vissa andra ord. Ord som jag syftar på är exempelvis ”ej”, ”samt”,  ”rörande” eller  

”avseende” vilka ”Myndigheternas Skrivregler” avråder textförfattare från att  använda. 

Som jag  påpekat  tidigare  är  detta  något  som skiljer  sig  mellan  kommuner  där  några 

kommuner mer har ett språk som är i enlighet med instruktionslitteraturen. Exempelvis 

uttrycker Kommun E det som att ”få ekonomiskt bistånd”.

5.2 Hjälpande socialt arbete

Vid jämförelse av informationstexter som beskriver det administrativa sociala arbetet och 

informationstexter som beskriver det hjälpande sociala arbetet blir vissa mönster tydliga. 

De ord som ”Svarta Listan” och ”Myndigheternas Skrivregler” anser vara byråkratiska är 

i informationstexterna om det hjälpande sociala arbetet inte lika vanligt förekommande. 

Följande exempel redogör för användandet av konjunktionerna, ”och” eller ”samt”, och 

prepositioner, ”avseende” eller ”om”.

[ek.bis] hyreskontrakt samt [MSR] hyresavi [---]
slutskattesedel samt [MSR] tillhörande kontoutdrag.
[Föräldraskap] En träffpunkt för barn och vuxna [---]
Här finns alltid någon att prata med och dela erfarenheter med (I, min kursivering)

[ek.bist] 4. Verifikationer, ex kvitton eller inbetalningskort avseende [MSR] utgifter för […]
7. Översikt över dina bankkonton och bankkontoutdrag från samtliga konton avseende [MSR] de fyra 
senaste månaderna.
[budgetrådgivning] * information om praktiska råd om hushållsekonomi
* att göra upp en budget för ditt hushåll. (F, min kursivering)

Båda  dessa  exempel  visar  hur  informationstexterna  använder  sig  av  olika  språkbruk 
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beroende på vilken kontext  de redogör för.  I  kommun I  används ordet  ”samt”,  vilket 

”Myndigheternas Skrivregler”  uppger  bör  undvikas,  mycket  oftare  när  det  rör  sig  om 

ekonomiskt bistånd. Däremot när det inte rör sig om myndighetsutövning används ordet 

”och”  istället.  Detta  är  ett  mönster  som  går  att  se  i  flera  andra  kommuners 

informationstexter.  Kommun  F's  citat  visar  att  längre  prepositioner  oftare  används  i 

informationstexterna om ekonomiskt bistånd.  Däremot i  texterna om budgetrådgivning 

har samma språkliga funktion ersatts av orden ”om” och ”för”. Användandet av långa 

prepositioner är något som även går att se i andra kommuners informationstexter i likande 

kontext,  ”Information  om utredningar  rörande  [MSR] vuxna”  (C)  eller  ”avser  [MSR] 

period” (G). Jag menar emellertid inte att det alltid rör sig om denna typ av språk i dessa 

kommuners samtliga informationstexter om myndighetsutövning. Ord som ”och”, ”för” 

och  ”om”  finns  även  i  informationstexterna  om  administrativt  socialt  arbete  men 

tendensen är att det är ett mer byråkratiskt språkbruk i de texter som rör det administrativa 

än de som rör det hjälpande sociala arbete.

5.3 Rekontextualisering

Det  finns  exempel  på  ord  från  ”Svarta  Listan”  som  används  och  är  färgade  av 

myndighetsutövning  men  som  sedan  används  i  en  annan  kontext.  När kommun  B 

använder sig av uttrycket att ”erhålla information” menar jag att det är ett exempel på hur 

författarna har ett språk hämtat från en legal diskurs som efter rekontextualiseringen även 

används  i  icke-legala  sammanhang.  Även  om  ordvalet  ”erhålla”  kan  förstås  i  dessa 

informationstexter när det rör sig om att få ekonomiskt bistånd så kan det vara svårt att  

motivera användningen av ordet i den nya kontexten.

Som  jag  redogjorde  för  i  kapitel  4  är  den  manifesta  och  icke-manifesta 

intertextualiteten  vad  gäller  lagtext  betydligt  vanligare  i  informationstexterna  som rör 

ekonomiskt bistånd och formella beslut än i övriga informationstexter. Detta går också att 

se som ett bruk av en byråkratisk svenska då detta är en svenska som är hämtad från en 

legal diskurs och rekontextualiserad till det sociala arbetets diskurs. Ett exempel på detta 

språkbruk är att ordet ”enskild” som benämning används ofta i dessa informationstexter 

men ytterst sällan i de övriga informationstexterna. 

Rätt till ekonomiskt bistånd kan föreligga [SL] om den enskilde [LT] saknar förmåga att 
tillgodose [LT] det aktuella behovet. (J)

Den enskilde [LT] har ansvaret för att göra vad hon eller han kan för att försörja sig själv. 
(F)
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”Enskild”  är  samma  term  som  Socialtjänstlagen  använder  sig  för  brukare. 

Socialtjänstlagen använder sig även av denna term när det rör sig om missbruk men detta 

går inte att återse i dessa informationstexter på samma sätt som vid ekonomiskt bistånd. 

Även om det är långt ifrån alla kommuners informationstexter som använder sig av detta 

ordval när det gäller ekonomiskt bistånd så är tendensen att ordet används betydligt oftare 

för  brukare  med  ekonomiskt  stöd  än  brukare  med  missbruksproblematik.  I 

informationstexterna om missbruk benämns oftare brukaren som ”du”. Samma argument 

är  dock  svårt  att  föra  när  det  gäller  barn  och  familj  då  både  informationstexten  och 

lagtexten  oftast  använder  sig  av  ordet  ”förälder”  vilket  jag  menar  mer  tillhör  en 

vardagsvokabulär än ordet ”enskild” syftande till en person. Vidare används variationer av 

frasen ”att tillgodose sina behov eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt” oftare i 

informationstexterna om ekonomiskt bistånd vilket kommun J's citat är ett exempel på. 

Detta är en fras som är hämtad direkt från socialtjänstlagen. Denna fras används oftast 

icke-manifest, det vill säga utan hänvisning till varifrån den tas, och är ett exempel på hur 

informationstexterna om ekonomiskt bistånd lånar från ett legal diskurs.

Den informationstext som jag stötte på som har det mest byråkratiska språkbruket var 

emellertid inte en informationstext som en kommun själv hade skrivit  utan fanns i  ett 

häfte med information från flera verksamheter. I kommun D fanns ett informationsblad till 

kvinnor som utsatts för våld i hemmet där bland annat en advokatbyrå redogör för vad de 

kan erbjuda. Språket i advokatbyråns informationstext är mycket mer byråkratiskt och ord 

som ”förordnas” och ”biträda” är exempel på ord som finns i denna informationstext men 

inte i övriga. Detta är ett exempel på informationstext där en rekontextualisering inte har 

skett. Detta rör sig om en advokatbyrå som använder sig av språket i sin diskurs, en legal 

diskurs,  i  detta  informationshäfte.  När  en  författare  för  socialtjänsten använder  sig  av 

intertextualitet, och i synnerhet från en legal diskurs, så sker en rekontextualisering då den 

nya diskursen, det sociala arbetets diskurs, inte är samma som den som texten hämtades 

från.
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6 Informationstext och gatekeeping
Då man går igenom resultaten ur 4:e och 5:e kapitlet framkommer vissa tendenser och 

skiljelinjer informationstexterna emellan. Den främsta skiljelinje som uppkommer både 

inom den diskursiva analysen och då vi  ser till  språkbruket  i  informationstexterna,  är 

mellan de texter som rör det Billquist (1999) kallar administrativa aspekter, i vilket jag 

inkluderar all typ av direkt myndighetsutövning, och det som Billquist kallar hjälpande 

aspekter. Som jag har redovisat skiljer sig dessa två typer av informationstexter markant 

och skillnaden är större än mellan olika kommuners informationstexter. Det är ett annat 

språkbruk  när  textförfattarna  skriver  om  administrativa  aspekter  och  textförfattarna 

uttrycker  sig  annorlunda  då  det  rör  modalitet  och  agent.  Då  de  hjälpande  och  de 

administrativa aspekterna skiljer sig rent språkligt går det att göra jämförelsen med hur de 

förhåller  sig  till  varandra  rent  funktionellt  samt  vilka  deras  läsare  är.  För  det  första 

redogör de informationstexter som tar upp administrativa aspekter för hur myndigheten 

förhåller sig till brukaren som ansöker, eller har i tankarna att ansöka, om en insats från 

Socialtjänsten. Dessa texter kan även redogöra för en handling som socialtjänsten utför 

som inte en brukare har ansökt om och förhåller sig negativ till, exempelvis tvångsvård av 

missbrukare. Den andra typen av informationstext, den som rör hjälpande aspekter, talar 

till brukare som ska ta del eller redan tar del av en insats från socialtjänstens sida. Denna 

insats kan vara något som brukaren i ett tidigare skede har blivit beviljad, och därmed 

genomgått myndighetsutövningen och de informationstexter som följer med detta. Men 

det kan även vara något som alla eller vissa grupper i kommunen alltid har rätt till som 

exempelvis budgetrådgivning eller föräldrautbildning.

6.1 Hjälpande/administrativt och gatekeeping

Uppdelning som syns i informationstexterna stämmer överens med Billquists (1999) och 

Minas (2005) syn på gatekeeping då de som tar del av de administrativt färgade texterna 

inte tar del av socialtjänstens insatser eller söker om en insats med kontinuerlig sortering, 

exempelvis ekonomiskt bistånd, medan de som tar del av de andra informationstexterna 

tar del av (eller alltid har rätt till) socialtjänstens insatser. Brukarna står i dessa fall på 

olika sidor av gaten, de tidigare försöker ta sig igenom den medan de senare redan har 

tagit  sig  igenom.  De  informationstexter  som  tar  upp  myndighetsutövning  och 

administrativa inslag tar oftare upp detta på ett stelt och byråkratiskt sätt medan de texter 

som tar upp hjälpande inslag oftare uttrycker närhet i texten. Vidare går det att se att den 

interdiskursivitet som återfinns i de informationstexter som berör administrativa inslag 
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oftare  är  hämtade  från  en  byråkratisk  diskurs,  det  vill  säga  citerar  eller  parafraserar 

lagtext,  vilket  medför  att  texten  får  ett  byråkratiskt  språkbruk.  Denna  intertextualitet 

framställer även socialtjänstens agerande som en objektiv tillämpning av lag snarare än ett 

aktivt  utredningsarbete  eller  beslutsfattande.  Däremot  när  det  gäller  de  hjälpande 

aspekterna av det sociala arbetet finns intertextualitet i form av citat från andra brukare 

och vetenskapliga redogörelser om problematikens vidd.

Bild 6.1

Det  sker  genom  dessa  texter  en  ständig  gatekeepingsprocess  vid  sidan  om  de 

sorteringsprocesser som Billquist (1999) nämner. Denna ytterligare gatekeepingprocess är 

dock inte grundad på socialarbetarna handlande på samma sätt men dess författande får 

ändå ses som ett handlande (jmf. Holstein, 1992). Vissa av dessa informationstexter har 

funktionen att redogöra för vilka brukare som kan ta del av insatserna. Men jag menar 

även att informationstexterna om de administrativa aspekterna använder sig av ett språk 

som stänger ute brukare från att ta del av det då språket är byråkratiskt och svårförståeligt. 

I likhet med Billquist (1999) och Minas (2005) menar jag att detta kan hindra en brukare 

att  komma  vidare  i  sorteringarna  genom  att  denna  aldrig  blir  ett  aktuellt  ärende  på 

socialtjänsten. Ett överprofessionellt språk kan här agera utestängande för brukarna (jmf. 

Kåhl, 1995). Det behöver inte vara textförfattarnas medvetna syfte att hålla språket på 

detta sätt. Som Kullberg (1994) redogör för liknar det sociala arbetets språk och det legala 

språket varandra då det står nära varandra och tar upp samma ämnen. Ett exempel på hur 

kommunernas  informationstexter  försöker  göras  mer  begripligt  för  brukarna  är 

jämförelsen  mellan  hur  dessa  informationstexter  uttrycker  sig  och hur  advokatbyrån  i 

kommun D uttrycker sig. I det första fallet är det en rekontextualisering och i det andra 

fallet befinner sig informationstexten och lagtexten helt och hållet i en legal diskurs. Viss 

gatekeeping kan även vara legitim, exempelvis att en person inte tillhör rätt målgrupp för 

en  insats  eller  om  en  person  har  vänt  sig  till  fel  instans.  Även  Förvaltningslagen 

poängterar att en myndighet bör hänvisa vart brukare som vänt sig fel ska vända sig (FL 

4§).  Denna  gatekeeping  är  inte  baserad  på  språk  utan  snarare  på  omständigheter, 
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”'Utsocknes' kan avvisas utan ytterligare utredning” (Sahlin, 1994, s. 20). Som van Dijk 

(2008) påpekar är det inte makt som är i fokus vid CDA utan missbruk av makt.

6.2 Tillgång till insatser och brukares rättigheter

Huruvida  brukarnas  tillgång  till  socialtjänstens  insatser  begränsas  genom 

informationstexternas språkbruk är något som inte går att  se genom att  studera enbart 

texterna.  Emellertid  går  det  att  argumentera  för  att  de  informationstexter  som  rör 

myndighetsutövning och därmed även gatekeeping är skrivna med ett språk som inte är 

lika  lättillgängligt  som  de  informationstexter  som  inte  rör  myndighetsutövning. 

Beträffande Minas (2005) resonemang om huruvida det innebär att brukares rättigheter 

begränsas då de kan anses nekas tillgång till insatser går inte att ge ett kort och entydigt 

svar.  En  skiljelinje  kan  dras  mellan  att  undanhålla  information  och  göra  information 

svårtillgänglig,  båda  två  kan  dock  ses  som  att  neka  en  brukare  tillgång  till  denna 

information.  I  de  exempel  jag  har  analyserat  har  kommuner  inte  undanhållit  någon 

information  men  delar  av  informationstexterna  har  skrivits  med  ett  språkbruk  vilket 

medför att den kan uppfattas som svårtillgänglig. Detta liknar även det resonemang kring 

det professionella språket som mystifierande vilket Mehan (1983) utmålar det som eller 

som utestängande vilket  Kåhl  (1995) beskriver  det  som. Därmed kan det  ses som att 

brukarnas rättigheter begränsas då de får svårare att ta del av denna information om sina 

rättigheter.

6.3 Avsaknad av agent vid gatekeeping och ”skurkar och stackare”

Det  är  även  värt  att  poängtera  att  både  Billquist  (1999)  och  Minas  (2005)  tar  upp 

socialsekreterares agerande som det som möjliggör gatekeepingen. Detta poängterar jag 

då det framför allt är vid denna typ av situationer som informationstexterna tenderar att 

utelämna  de  som  agerar  och  beskriva  skeenden  som  händelser.  Informationstexterna 

beskriver ofta gatekeeping som en händelse eller som objektiv tillämpning av lagstiftning 

och inte som ett aktivt handlande. Detta görs genom att textförfattarna använder sig av 

nominalisering, passiva satser samt kategorisk modalitet. I likhet med Edelmans (1974) 

studie är detta ett exempel på hur det professionella språket används för att dölja det som 

faktiskt sker, i detta fall att en socialsekreterare utreder som handling. Det som däremot 

blir  synligt  är  när  det  går  över  till  det  Billquist  (1999) kallar  för  det  sociala  arbetets 

hjälpande funktion. Då blir socialtjänsten som agent mycket mer synlig och metonymer 

används  i  mindre  utsträckning.  Även  personliga  pronomen  blir  närvarande  då 
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informationstexterna tar upp hjälpande aspekter. Detta är ett av det tydligaste exemplen på 

hur de attityder som Billquist menar tillhör den administrativa aspekten och den hjälpande 

aspekten även yttrar sig skriftligt i de informationstexter som beskriver dessa aspekter. 

Detta tillskrivande av agent sker när det rör sig om någon som kommit förbi gatekeepern 

och beviljas en insats eller då en insats är tillgänglig för alla.

Enligt Sahlins (1994) kategorisering kan det ses som att det är en aktiv handling att ta 

in ”stackarna” som ska få hjälp av socialtjänsten. Exempel på detta är föräldrarna som får 

andra föräldrars historier om hur svårt det är att vara förälder eller barnet som befinner i 

en besvärlig situation snarare än att ha satt sig i den situationen. Däremot att sortera ut  

”skurkarna”  är  en  handling  som inte  är  aktiv  från  socialtjänstens  sida,  snarare  är  det 

”skurkarna”  objektivt  sett  inte  har  rätt  till  hjälp.  Ytterligare  exempel  på  Sahlins 

kategorisering är de missbrukare som målas upp som ”stackare” genom att benämnas som 

att de har en sjukdom. Detta menar Sahlin ger en kausal förklaring till hur en brukare 

blivit  ”offer”  för  sin  sjukdom.  Som  jag  redogjort  för  tidigare  kallar  jag  detta  för 

pedagogisk passivitet. Då textförfattarna använder sig av språket utan agent kan även vara 

ett exempel på hur ett språkbruk skapats för att undvika personligt ansvar i beslut färgar 

av sig på den informationstexten som beskriver detta beslut (jmf. Ds 1993:61). Ett annat 

exempel  på  avståndstagandet  från  personligt  ansvar  är  hur  vissa  informationstexter 

övergår till en metonym när de talar om en handling som är negativ för en brukare. De 

visar med andra ord en agent som representerar hela organisationen, ”socialnämnden”, 

och inte en personlig agent.

6.4 Intertextualitet och interdiskursivitet

Intertextualiteten och interdiskursiviteten i de olika informationstexterna visar på olika 

tendenser beroende på var brukaren befinner sig i förhållande till gaten. I de fall brukaren 

står  utanför  gaten  och det  rör  sig  om administrativa  inslag  lånar  informationstexterna 

oftare från lagtext för att beskriva den administrativa aspekten som något objektivt, något 

som är grundat på en lag. Däremot när brukaren har tagit sig förbi gaten och det rör sig 

om det  sociala  arbetets  hjälpande  aspekter  går  det  att  finna  intertextualitet  i  form av 

brukares historier som lånas in till informationstexterna. Vid hjälpande aspekter rörande 

missbruk  visar  en  informationstext  lån  från  en  forskardiskurs  som beskriver  det  som 

drabbar brukaren som något objektivt vilket medför att denna utmålas som en ”stackare” 

enligt Sahlins (1994) uppdelning. Detta visar även hur denna uppdelning går utanför det 

faktiska utredningsarbetet med klienter och uppdelningen innefattar även de hypotetiska 
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klienterna.

Att  de  olika  kommunernas  informationstexterna  liknar  varandra  över 

kommungränserna medför att det kan röra sig om en intradiskursiv intertextualitet. Med 

detta menar  jag att  en informationstext  i  en kommun skrivs med bakgrund av hur en 

tidigare informationstext ser ut och inspiration från andra kommuner hämtas därmed. Då 

olika  kommuner  inspirerar  varandra  kontinuerligt  går  det  att  tala  om  en  dialektiskt 

intertextualitet.
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7 Sociologiska teorier
Som jag redogjorde för i tredje kapitlet gagnas CDA enligt Fairclough (1992, 2003) av att 

användas  vid  sidan  av  andra  samhällsvetenskapliga  teorier.  Detta  sker  genom att  den 

lingvistiska  tolkningen  lyfts  upp  en  nivå  och  därmed  redogör  för  hur  språket  får 

verkningar  även  i  den  icke-diskursiva  världen.  Tidigare  i  uppsatsen  har  jag  genom 

Billquists (1999), Minas (2005) och Sahlins (1994) teorier lyft upp detta på en mesonivå 

och detta kapitel är ett försök att lyfta upp analysen på en makronivå. Jag har valt att 

fokusera  på  maktförhållande  i  denna  uppsats  och  Bourdieus  (1984,  1991)  teorier  om 

kapital,  habitus och fält  har jag då valt  för att  belysa denna makt.  Kortfattat  kan det 

teorierna summeras som att språk är kapital som medför att en aktör kan använda för att  

nå en åtråvärd social ställning, det vill säga språk är därmed makt. Bourdieu menar att de 

tre begreppen kapital, habitus och fält bildar ett socialt rum [eng. Social space] och nedan 

följer en kort beskrivning av detta rum och dess byggstenar.

7.1 Kapital, habitus, fält och socialt rum

Kapital i denna teori ska inte förstås som kapital i vardagligt tal, det vill säga pengar, utan 

är en persons eller grupps materiella och immateriella tillgångar. Kapital är indelat i fyra 

olika  separata  typer,  ekonomiskt,  kulturellt,  socialt  samt  symboliskt  kapital.  Det 

ekonomiska kapitalet liknar mest det vardagliga begreppet kapital,  samt realkapital,  då 

detta  kan förstås  som allt  av direkt  ekonomiskt  värde som en person eller  grupp kan 

använda  sig  av.  Kulturellt  kapital  rör  en  persons  eller  grupps  kulturella  kännedom, 

exempelvis hur denna ”förstår” konst och vad denna konsumerar för litteratur eller film. 

En  del  av  det  kulturella  kapitalet  är  även  hur  en  person uttrycker  sig  rent  språkligt,  

lingvistiskt kapital. Socialt kapital rör en persons eller grupps sociala kontakter och hur 

dessa kan användas för att  nå en ställning i  ett  socialt  rum. Symboliskt kapital rör en 

persons  eller  grupps  ställning  i  ett  socialt  rum och  kan  exempelvis  vara  en  persons 

anseende eller  det faktum att  personen är känd vilket kan ge ett övertag i  en konflikt 

(Bourdieu, 1984).

Habitus kan förstås dels hur en person agerar i ett givet sammanhang men då Bourdieu 

(1984, 1991) menar att detta hänger ihop med ens uppväxtförhållanden i väldigt stor grad 

används det synonymt med uppväxtförhållanden. Framför allt används detta begrepp för 

att jämföra olika grupper och individers uppväxt och hur denna påverkar deras initiala 

kapital.  Bourdieu  (1991)  menar  att  stor  en  del  av  samhälles  struktur  beror  på  denna 

ojämlika fördelning av kapital för olika individer och grupper. Fairclough (2003) jämför 
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en texts identifikation, det vill säga författarens språklig stil, med begreppet habitus. Med 

detta menar han att hur en text uttrycks delvis beror på författaren eller författarnas tidiga 

insocialisering.

Fält är den term Bourdieu (1984, 1991) använder sig av för att beskriva olika gruppers 

eller individers plats eller ställning i det sociala rummet. Detta fält kan ses som ett slagfält  

eller arena där aktörer ständigt använder sig av sitt kapital för att strida sinsemellan och en 

”vinnare” ur detta erhåller en plats eller befäster sin plats på detta fält samt kan erhålla 

nytt kapital.24 I uppsatsen är det viktigt att skilja mellan begreppen fält och diskurs, även 

om dessa  två  vid  flera  tillfällen  kan dela  områden  är  de  inte  synonymer,  den  legala 

diskursen och det legala fältet är två olika begrepp för vilka olika analysverktyg används. 

Varje fält har ett värderingssystem för olika kapital, ett kapital som har en stark ställning 

på ett fält kan ha en svag ställning på ett annat (ibid.). Exempelvis kan ekonomiskt kapital 

ha en stark ställning vad gäller ett finansiellt fält medan det inte har alls samma starka 

ställning i ett rent akademisk fält.

Bourdieu (1984) beskriver det sociala rum som ovanstående byggstenar konstruerar 

som ”[(habitus)(capital)] + field = practice” (ibid., s 101) och menar vidare att det utgörs 

av ett komplext samspel där det kapital en individ eller grupp initialt har inte helt kommer 

stämma överens med det kapital individen eller gruppen har senare i livet. Detta menar 

Bourdieu (1991) även innebär att det habitus en person har medför en sannolikhet för en 

viss livsbana snarare en ren kausalitet att få en viss livsbana. Exempelvis är det lättare för 

någon vars habitus medför att denne har mycket kapital att få en åtråvärd plats i sociala 

rummet än det är för en vars habitus inte medför denna mängd kapital. Emellertid kan 

personen senare genom ”vinster” på fält ackumulera kapital och därmed få den starkare 

ställningen.  

7.2 Språk som kapital

Då Bourdieu (1991) teoretiserar kring språk menar han att detta språk är synonymt med 

det lingvistiska kapital det krävs för att kunna använda det på vad Bourdieu kallar en 

ekonomisk marknad för språk. Även om Bourdieu själv använder ordet ekonomisk ska det 

inte ses som att det rör sig om monetära medel på denna marknaden utan är en marknad  

av symboliska utbyten, det vill säga kapital i dess vidare meningen. Detta lingvistiska 

kapital kan aldrig separeras från denna marknad vilket medför att då ett språk försvaras så 

24 Liksom Fairclough använder Bourdieu ordet agent vilket jag ersätter med aktör för att inte beblanda begreppet med 
satsdelen agent.
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försvaras även den marknaden där språket utgör ett kulturellt kapital.

[…] one must not forget that the relations of communication par excellence – linguistic 
exchanges – are also relations of symbolic power in which the power relations between 
speakers or their respective groups are actualized (Bourdieu, 1991, s 3)

Detta citat visar även hur Bourdieu menar att en aktör genom att använda sig av ett språk 

samtidigt som denna för sin egen talan även för sin grupptillhörighets talan. Detta är vare 

sig det rör sig om socialsekreterare eller brukare och vare sig det är medvetet eller inte. 

Olika  språk/dialekter/sociolekter  innebär  olika  värdering  som  kulturellt  kapital  vilket 

innebär att kulturellt kapital för ett av dessa typer inte medför kulturellt kapital för en 

annat typ.25 Emellertid poängterar Bourdieu (1991) att det bildas ett ”officiellt” språk, en 

diskurs i den smala bemärkelsen, vilket blir mer påtagligt ju mer formell situationen som 

det används i är, exempelvis skolor och offentliga verksamheter. Exempel på olika språks 

kapitalvärden i uppsatsen kan vara att en person med ett stort kulturellt kapital vad gäller 

lokala dialekter och sociolekter i Malmö inte nödvändigtvis har det kulturella kapitalet för 

att  kunna föra  sin  talan  på  ett  tillfredsställande  sätt  i  en  domstol,  en  väldigt  formell 

situation  där  en  officiell  svenska  därmed  är  nästintill  allenarådande.  Bourdieu  (1991) 

menar vidare att detta officiella språk felaktigt anses som allmän egendom men egentligen 

härstammar från en ojämlik distribution av kulturellt kapital, det vill säga olika personer 

eller grupper har olika tillgång och kunskap om detta officiella språk (jmf. Pugh, 1996; 

Fairclough,  2003).  Alla  andra  språk  i  ett  samhälle  får  sitt  värde  i  relation  till  detta 

officiella språk och en persons lingvistiska kunskap blir därmed ett tecken på en persons 

rikedom,  i  vidare  mening,  samt  auktoritet.  Bourdieu  (1991)  menar  att  denna  ojämna 

distribution av språk speglar samhällets orättvisa struktur och uttrycker det som:

[…] the relationship between the structured system of sociologically pertinent linguistic 
differenses and the equally structured system of social differences (ibid., s. 54).

Fairclough  (2003)  uttrycker  ett  resonemang  som i  stort  liknar  de  resonemang  av 

Bourdieu som jag här har lyft fram, inkluderande olika individer och gruppers möjlighet 

till makt beroende på deras initiala position:

Power in its most general sense of ' the transformative capacity of human action', the 
capacity to 'intervene in a series of events so as to alter their course', depends upon 
'resources or facilities' which are differentially available to social actors; and power in the 
'relational' sense of 'the capability to secure outcomes where the realization of these 
outcomes depends upon the agency of others' is also differentially available to different 

25 Då Bourdieu (1991) använder sig av begreppet dialekt för han det i koppling till habitus och klass och beskriver 
denna både som en dialekt och sociolekt
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social actors (ibid., s 41)

Det officiella språket kan förändras men denna förändring beror på en agents kulturella 

kapital  och  viljan  att  förändra  det  officiella  språket.  Emellertid  poängterar  Bourdieu 

(1991) att  ord från det  officiella  språket  som används  mycket  förlorar  sitt  värde  som 

officiellt ord. Ett ord som är esoteriskt har en viss diskriminerande verkan men när dess 

betydelse blir allmänt känd försvinner denna verkan. Därmed är en förutsättning för att ett 

språk ska vara förtryckande att det samtidigt är föränderligt.

Bourdieu (1991) poängterar att en persons lingvistiska kapital i stort beror på dennes 

ställning och dennes tillgång till institutionellt språk, i detta fall den officiella och legala 

svenskan. I relationen mellan socialsekreterare och brukare är denna skillnad i tillgång 

påtaglig. Rent faktiskt har socialsekreterare oftast tillgång till  böcker om den officiella 

svenskan,  exempelvis  Socialstyrelsens  skrifter,  och  har  i  flera  fall  haft  med 

förvaltningsrätt och hovrätt att göra och därmed har en erfarenhet av den officiella legala 

svenskan. Vidare har socialsekreteraren en utbildning i socialt arbete och därigenom fått 

tillgång till det officiella språket. van Dijk uttrycker detta som att ”[t]he less powerfull 

people are, the less they have access various forms of text or talk” (ibid., 2008, s. 31).

Bourdieu (1991) kritiserar lingvistiker som menar att ord har en inneboende mening. 

Istället menar Bourdieu att ett ords mening helt och hållet är avhängigt det värde det har 

och den roll det spelar på en given språklig marknad. Detta medför även att ett ord som 

har en mening och ett värde på en marknad inte nödvändigtvis har samma mening och 

värde på en annan. Bourdieu (ibid.) menar att det endast för de akademiskt sinnade, med 

vilket han inte ger en mer utförlig beskrivning, går att internalisera ordets olika mening 

och värden samtidigt. Bourdieu menar även att detta innefattar ords makt vilket inte ligger 

inom orden själva och uttrycker det som att: ”[...] looking within words for the power of 

words, that is, looking for it where it is not to be found” (ibid.,  s.107). Likaså menar 

Fairclough (2003) att text skapas av sociala aktörer och läses av sociala aktörer och att  

makten aldrig ligger i texten i sig utan det är förståelsen för texten som kan fungera som 

maktmedel.
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8 Informationstexternas makrosociologiska betydelse
I detta kapitel kommer jag koppla den tidigare diskurs- och dokumentanalysen, kapitel 4 

och 5, till Bourdieus språk- och sociala rumsteorier. Som jag redogjort för tidigare så är 

detta en förlängning av CDA och inte ett sidospår utanför CDA.

8.1 Språk som kapital

Det  går  att  se  att  de  informationstexter  som  använder  sig  mest  av  ett  byråkratiskt 

språkbruk är de texter som rör myndighetsutövning och de administrativa aspekterna av 

det sociala arbetet. Då språket kan ses som ett lingvistiskt kapital i enlighet med Bourdieu 

(1984, 1991) medför detta att socialtjänsten i dessa informationstexter visar vad det kan 

behärska när det gäller att uttrycka sig språkligt. De visar sina ”språkliga muskler” så att 

säga när de visar hur de kan använda sitt lingvistiska kapital.

Härmed godkänner undertecknad att mitt ärende vid behov får diskuteras i arbetslaget för 
ekonomi, i vuxengruppen, i förekommande fall med kommunens arbetsmarknadsenhet samt 
vid behov även med barn- och familjegruppen. (H)

Försörjningsstödet är behovsprövat och administreras av verksamheten vid 
Arbetsmarknadsförvaltningen. Ett krav för att erhålla försörjningsstöd, om man är arbetsför, 
är att man står till arbetsmarknadens förfogande och om man är arbetslös skall man vara 
inskriven vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. (B)

Ovanstående  citat  är  båda  exempel  på  hur  socialtjänsten  i  dessa  informationstexter 

använder sig av ett språkbruk som är stelare och mer byråkratiskt än en vardaglig svenska 

och  framför  allt  stelare  och  mer  byråkratiskt  än  i  informationstexterna  om hjälpande 

aspekter. Genom ordval såväl som meningsbyggnad visar kommunerna H och B i detta 

fall hur de kan använda språket och framför allt det officiella språket. Därmed visar texten 

vad en brukare kan förvänta sig om denna går in i en verbal strid eller överklagar ett 

beslut.

En överklagan kan i Bourdieus teorier ses som en del av slaget vid det legala fältet där 

det sociala kapitalet i form av språk är av stor betydelse.26 Beaktansvärt i denna situation 

är  att  det  officiella  språket  i  mer  formella  situationer,  som exempelvis  i  en  domstol, 

värderas högre än i många andra fält och framför allt värderas detta språk högre än andra 

språks  kulturella  kapital.  En  brukare  som  har  språklig  kunskap  i  form  av  dialekter, 

sociolekter eller andra språk står därmed i en lägre ställning jämfört med socialtjänstens 

representanter  som redovisar  en  kunskap  i  den  officiella  svenskan  samt  i  det  legala 

språket. Variationen i värderingen av olika typer av kapital beroende på fält medför också 
26 Som jag redogjort för tidigare medför inte detta att språk är det enda kapitalet av värde på det legala fältet utan bara 

ett som är hög värderat.
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att en person som är van vid att vinna verbala strider i andra fält inte nödvändigtvis har 

samma chans att lyckas på det legala fältet. Detta medför även att personers habitus spelar 

en viktig  roll  i  detta  sammanhang då en person som är  uppväxt  med en dialekt  eller 

sociolekt som liknar det officiella språket har en fördel gentemot en person som inte har 

den uppväxten. Som Mehans (1983) studie visar ifrågasätts inte professionellas språk i 

samma grad som lekmäns vilket kan jämföras med de olika språkens kapitalvärde i det 

legala fältet. Både Pugh (1996) och Bourdieu (1991) redogör för att detta språk oftast ses 

som något som alla har tillgång till vilket medför att denna skillnad i kulturellt kapital ofta 

är oreflekterad.

Den språkliga situationen och dess eventuella strid på det legala fältet kan även lyftas 

upp  över  individnivå.  Som Bourdieu  (1991)  påpekar  är  det  inte  endast  de  stridande 

individerna som detta har effekt för på fältet utan hela den grupp som de tillhör. Detta 

medför att då en brukare och socialsekreterare visar kapital, vare sig det är i det skriftliga 

informationstexten,  verbalt  eller  i  en  domstol,  så  representerar  de  hela  sin  yrkeskår 

respektive  brukare  i  allmänhet.  Detta  är  jämförbart  med  Sahlins  (1994)  syn  på  hur 

brukaren  i  bedömningen  får  representera  hela  sin  brukargrupp.  Det  går  i 

informationstexterna  att  se  att  metonymer,  som  exempelvis  socialtjänsten  eller 

socialnämnden, används betydligt oftare i de informationstexter som går mot brukarna 

och där en strid kan följa, exempelvis en överklagan eller en verbal strid mellan parterna.

Nämnden kan ställa krav på dig som ej har något arbete eller deltar i någon verksamhet. (H)

Kommun H's informationstext är ett exempel på hur agenten från att vara ”handläggaren” 

blir ”nämnden” när det rör sig om krav för brukaren.

Det går även att argumentera för att då detta språkbruk används så görs det för att  

bevara de rådande maktpositionerna. Som Bourdieu uppger går det inte att försvara ett 

språkbruk utan att samtidigt försvara den marknad på vilket språkbruket är ett essentiellt 

kapital.  Genom  att  använda  detta  språkbruk  i  informationstexterna,  och  därigenom 

medvetet eller omedvetet reproducera och försvara det, förvarar textförfattaren även att 

den rådande ojämlika fördelningen av kapital och makt. Emellertid står detta i kontrast till 

diskursens tendens att  förändras för att  kunna behålla sitt  esoteriska och utestängande 

språk (jmf. Mehan, 1983; Bourdieu, 1991).

Det är dock viktigt  att poängtera att makten i  informationstexternas språk inte kan 

anses  vara inneboende egenskaper  i  orden utan  är  hur  språket  förstås  av läsare.  Som 

Bourdieu (1991) påpekar går det inte att finna någon makt i orden i sig utan det är genom 
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dess användning som maktutövningen sker.  Likaså menar Fairclough (2003) att  det är 

läsarnas  uppfattning  av  texten  som är  grunden för  makten.  Som jag  påpekat  tidigare 

rörande  Faircloughs  teorier  är  det  den  diskursiva  sfären  som påverkas  av  texten  och 

påverkar den icke-diskursiva världen, texten har aldrig någon direkt verkan i den icke-

diskursiva världen.

8.2 Habitus och identifikation i texten

Det är en förenkling att säga att hur dessa informationstexter uttrycker sig är en fråga om 

det Fairclough (2003) kallar för identifikation i texten, vilket kan förstås som en del av 

habitusbegreppet.  Det  vill  säga:  det  är  en  förenkling  att  säga  att  informationstextens 

språkbruk beror på enskilda författares språkbruk. Dessa informationstexter är, som jag 

redogjort  för  tidigare,  lika  varandra  även  över  kommungränserna  vilket  medför  att 

författarens  personlighet  inte  kan  ses  som  en  förklaring  till  informationstextens 

utformning. Vidare finns det inget som pekar på att texten har just en författare med denna 

personlighet. Exempel på detta är Lundstöms (2009) resonemang om att myndighetstexter 

får ses som en organistationsproducerad artefakt snarare än en text författad av en enda 

författare.27 Att  de  olika  informationstexternas  språk  är  lika  varandra  även  över 

kommungränserna kan även ses som att detta är en diskurs som inte är i någon större 

förändring.  Hade  de  olika  kommunernas  informationstexter  skiljt  sig  väsentligt  från 

varandra hade detta kunnat setts som tecken på att de fått sina intertextuella influenser 

från olika andra diskurser, interdiskursivitet, vilket är tecken på en diskurs i förändring 

(jmf. Winther-Jørgensen & Phillips, 2000).

8.3 Vinst utan strid och brukares rättigheter

Då en brukare läser informationstexten från socialtjänsten medför detta att brukaren ser 

hur  socialtjänsten  kan  uttrycka  sig.  Det  uppvisande  av  legalt  språk  som 

informationstexterna  redovisar  vid  myndighetsövning  kan  då  medföra  att  en  brukare 

avskräcks från att söka eller överklaga. Det senare medför en seger för socialtjänsten utan 

en strid på det legala fältet och därmed utan risk att förlora kapital eller ställning. Vidare 

är  det  inte  en  tillfällighet  att  det  just  är  detta  språk  som  förs  när  det  gäller 

myndighetsutövning  och  gatekeeping.  På  samma  sätt  som  att  göra  information 

otillgänglig för brukare kan detta också reglera hur mycket ärenden som kommer förbi 

27 Emellertid menar jag att det inte går att bortse från att textförfattarna troligen oftast är socionomer och därmed kan 
dela ett inlärt språkbruk. Dock är detta inlärda språkbruk inlärt så pass sent att det inte går att tala om habitus.
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gatekeepern.  När  en  brukare  har  tagit  sig  förbi  gaten  och  tar  del  av  en  insats  från 

socialtjänstens  sida  förs  ett  annat  språkbruk  som  mer  går  ihop  med  den  hjälpande 

attityden. Språkbruket här är ett exempel på hur språkbruket i beslut som skrivs med ett 

legalt  språk eftersom socialsekreterarna tänker  sig att  det  är  det  som krävs  för att  en 

domstol  ska  förstå  vad  som  har  skett  (jmf.  Ds  1993:61)  har  färgat  av  sig  på 

informationstexterna.

Beslut om försörjningsstöd/bistånd kan enligt 4 kap 1§ kan överklagas hos länsrätten. (I)

Om du inte är nöjd med beslut om försörjningsstöd enligt SoL 4:1 kan Du överklaga till 
Förvaltningsrätten (förvaltningsbesvär) (J)

Det är omöjligt att veta vilket kapital som en brukare eller socialsekreterare egentligen 

är innehavare av då de olika kapitalen inte går att kvantifiera. Detta medför att det inte på 

förhand går att se huruvida en brukare kan för sin talan på ett givande sätt och får rätt i en  

rättslig  instans.  När  en  brukare  avskräcks  från  att  söka  eller  överklaga  medför  det 

emellertid att det inte finns någon chans att en brukare får rätt i den rättsliga instansen. 

Genom att  avskräcka en brukare i  informationstexten medför  detta  med andra ord att 

denna  brukares  möjlighet  att  få  en  insats  försvinner  helt  och  hållet.  Detta  kan  även 

jämföras med Minas (2005) resonemang om att brukarens begränsade tillgång till insatser 

kan vara en begränsning av brukarens rättigheter. Vidare blir aldrig brukaren, eller den 

sökande,  brukare  i  formell  mening.  Denna blir  aldrig utredd,  och har  därmed inte  de 

rättigheter som följer med att vara brukare, exempelvis rätt att överklaga.

Därmed går det även att se att det finns fler dimensioner av ett byråkratiskt språkbruk i 

informationstexterna än att ett lättare språkbruk medför tidsbesparingar för alla parter (jmf 

Ds 1993:61, Ds 2006:10). Genom att göra språket byråkratiskt så medför det att personer 

som annars skulle ha ansökt om insats eller överklagat ett beslut inte gör det. Båda dessa 

skulle medföra arbetstid för socialtjänsten. Emellertid går detta mot demokratiaspekten, 

att brukare ska kunna ta del av vad som skrivs till dem.
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9 Avslutande summering och vidare forskning
I  denna  uppsats  har  jag  försökt  belysa  de  maktaspekter  som  går  att  utröna  ut 

informationstexter  från socialtjänsten.  Genom lingvistisk tolkning,  teorier  inom socialt 

arbete samt sociologiska makroteorier har jag visat att det i dessa informationstexter finns 

definitiva skillnader i socialtjänstens språk när de hanterar olika typer av sociala problem 

och  därmed  olika  typer  av  brukare.  Den  tydligaste  uppdelningen  som  uppkommer  i 

informationstexterna är mellan de texter som riktar sig till läsare som skall få en insats  

från socialtjänsten och de texter där brukaren skall prövas för en sådan insats eller nekas 

en sådan insats. Denna uppdelning stämmer överens med Billquists (1999) uppdelning 

mellan de hjälpande aspekterna och de administrativa aspekterna av det sociala arbetet. 

Uppdelningen  stämmer  även  överens  med  var  i  förhållande  till  gatekeepern,  enligt 

Billquist (1999) och Minas (2005), brukaren står. De brukare som måste förbi gaten möts 

av en byråkratisk stelhet och ett distanstagande i de informationstexter som denne får. 

Slutligen stämmer denna uppdelning även överens med Sahlins (1994) uppdelning mellan 

brukare som ”stackare” och ”skurkar”. ”Stackarna” möts av en värme och empati medan 

”skurkarna” möts av en kyla i dessa informationstexter.

Genom  att  jämföra  de  olika  grupperna  socialsekreterare  och  brukares  språkliga 

resurser går det även att se att detta uttryck i informationstexterna har verkningar även 

utanför det rent språkliga och utanför det enskilda mötet. Exempelvis kan detta röra sig 

om att brukare inte förstår det informationsblad som givits till dem och därmed inte är 

införstådd med sina rättigheter eller att en socialtjänsten genom dessa blad visar hur de 

kan uttrycka sig och avskräcker brukare från att överklaga eller ta del av sina rättigheter.

Som  jag  uttryckte  i  avsnittet  om  informationstexternas  representativitet  så  skulle 

resultatet i denna uppsats kunna belysas ytterligare om liknande studier hade bedrivits i 

övriga Sverige. Jag menar dock inte att detta strikt rör sig om ett ”skånskt” fenomen. 

Vidare så skulle likande studier kunna bedrivas på de beslut som brukare får, både de 

gynnande besluten och avslagsbesluten och från olika enhet inom socialtjänsten. I min 

studie är läsarna av informationstexterna en hypotetisk person även om texterna är riktade 

till brukare. Därmed möts en brukare som ansöker om något och i senare stadium beviljas, 

och en brukare som i senare stadium avslås, av samma text. Genom att genomföra en 

lingvistisk tolkning av dessa beslut skulle skiljelinjen mellan det administrativa och det 

hjälpande språket belysas. De brukare som går förbi en gatekeeper gör alltid detta genom 

ett skriftligt beslut, ett beslut som jag i denna uppsats inte tagit del av. Likaså skulle vidare 

studier  kunna  jämföra  skillnaden  mellan  kommunala  behandlingsverksamheter  och 
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privata alternativ och se hur informationstexterna skiljer sig mellan dessa då det går att 

diskutera huruvida de ingår i olika diskurser.

Slutligen  vill  jag  reflektera  över  intervjuerna  som inte  blev  av  samt  min  tidigare 

erfarenhet av det sociala arbetet för att belysa vikten av dessa informationstexter. Som jag 

tidigare  nämnt  så  var  diskursanalysen  tänkt  att  kompletteras  av  intervjuer  med 

socialsekreterare i de kommuner informationstexterna hämtades från. Dessa intervjuer var 

menade att belysa textproduktionen av dessa informationstexter och användandet av dem. 

Att  dessa  intervjuer  inte  blev  av  medför  att  jag  lämnades  ensam  med  dessa 

informationstexter. Anledningen till att jag inte kunde genomföra dessa intervjuer uppgavs 

från vissa kommuner vara tidsbrist. Min erfarenhet av tidsbristen inom det sociala arbetet 

pekar på att  dessa informationsblad ofta blir  den instruktion och den information som 

brukaren lämnas med, den enda kommunikationen mellan brukaren och socialtjänsten.
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Bilaga 1 – tecken samt förklaring
De tecken som används för att betona aspekter från citat är följande i uppsatsen.

I samtliga delar av uppsatsen använder jag mig av dessa tecken:

I det diskursanalytiska kapitlet och de citat som återkopplar till detta använder jag mig 

av dessa tecken.

I dokumentanalysen använder jag mig av dessa tecken.
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Tecken Betydelse
[ps] Passiv sats

ex: ”Ansökan avslås [ps]”
[nom] Nominaliserat verb, verbet blir ett substantiv

ex: ”Beslutet [nom] kan överklagas”
[agt] Agent, utföraren i en mening poängteras

ex: ”Socialsekreteraren [agt] avslår din ansökan”
[mod] Modalitet, beskriver hur författaren ställer sig till en utsaga

ex: ”Jag anser [mod] att du ej har rätt till bistånd”
[met] Metonym, ett ord används för att representera en hel grupp

ex: ”Avslag från socialnämnden [met] kan överklagas”

Tecken Betydelse
[…] Enstaka ord är borttagna eller meningen är avbruten
[---] Längre stycken är borttaget

Tecken Betydelse
[MSR] Myndigheternas Skrivregler, mening eller ord som enligt detta

 verk bör undvikas
[SL] Svarta Listan, ord som enligt detta verk bör undvikas
[LT] Lagtext, ord eller fras som är hämtad från lagtext
[MA] Min anmärkning, ord eller fras som inte är kopplat till

 ovanstående men som jag anser bör poängteras



Bilaga 2 - kommunlista
De kommuner jag redovisar till  i uppsatsen har jag valt att hållas anonyma då det jag 

studerar inte är hur enskilda kommuner uttrycker sig i dessa informationstexter. Det jag 

menar  med detta  är  resultaten  inte  endast  är  representativa  för  dessa kommuner  utan 

tendenserna som visas här även kan gälla andra kommuner. Kommunerna är ordnade i 

storleksordning och jag har valt att här kategorisera dem efter Sveriges Kommuners och 

Landstings  kategorier.  Som  jag  uttryckt  tidigare  är  antalet  sidor  från  varje  kommun 

varierande och då informationstexterna har givits till mig via olika medium, mail, post 

eller via hemsida, är det svårt att beskriva hur mycket en sida informationstext faktiskt är.  

Detta är svårt att avgöra då exempelvis fysiska informationsblad oftare har bilder och är 

mer  luftiga  än  hemsidetext.  Nedanstående  redovisning  är  dock  ett  försök  att  visa 

kommunernas kategoriindelning och hur mycket informationstext som jag har analyserat 

från varje kommun.
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Bilaga 3 – mail till kommuner
Följande mail skickades ut till femton kommuner i Skåne den 30:e januari 2012:

God dag,

Jag heter Anders Jönsson och är masterstudent vid Lunds Universitet. För tillfället skriver 
jag en uppsats om informationsmaterial gentemot brukare från Socialtjänstens sida och 
tänkte fråga om jag skulle kunna ta del av det informationsmaterial som ni ger era brukare. 
Det jag syftar på med informationsmaterial är all information som brukare får som ej är 
personlig, exempelvis hur de kan söka ekonomiskt bistånd och sina rättigheter därtill, vad 
kommunen kan erbjuda vid hemlöshet eller hur brukare kan överklaga ett eventuellt beslut 
från Socialtjänsten.

Om detta material finns i elektronisk form, som pdf-fil eller annat, tar jag gärna emot detta 
per mailen. Om  det är så att allt material som ni ger ut till brukare redan finns på er hemsida 
får ni gärna hänvisa till denna. Om materialet ej finns i elektronisk form får ni gärna maila 
tillbaka och så kan vi säkert lösa det på något annat sätt.

I materialet kommer jag sedan att ta bort alla namn samt telefonnummer så att detta ej 
kommer med i den slutliga uppsatsen.

Denna studie av informationsmaterialet kommer senare, under våren eller till hösten, att 
kombineras med intervjuer med socialsekreterare på Socialtjänsten. Jag vill informera om 
att ifall ni skickar informationstexter till mig innebär detta inte på något sätt att ni går med 
på att i ett senare skede bli intervjuade. Jag kommer kontakta er igen om det är så att det blir 
aktuellt med intervju och vid det tillfället får ni avböja om det skulle vara så att ni ej vill bli 
intervjuade. Tacksam för svar.

Med vänliga hälsningar
Anders Jönsson

67


