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The purpose of this study was to investigate how social workers within LSS relate to her 

professional space in the writing practice. The method we used to collect data was through 

qualitative semi structured interviews. Our study found that when there are no clear guidelines 

for writing an investigation text, the responsibility falls on the individual social worker. The 

social worker has the ability to customize the language so that a user with low reading 

comprehension understands, but they choose not to because they are hindered by a strong idea 

from the organization that a representative of a authority should write correctly and 

professionally, which becomes a form of power.  
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1. Inledning 

“Språket är vår viktigaste kommunikationsform” (Gotby Eriksson 2015). Vi människor har 

många olika sätt att kommunicera med varandra. Det kan vara verbalt, genom kroppsspråk, 

bilder och skrift. När vi kommunicerar genom till exempel tidningar, böcker, broschyrer eller 

informationsblad är det inte som när vi kommunicerar verbalt och då ofta får gensvar direkt. 

En skribent som skriver en sådan typ av text behöver ha i åtanke vem som är den tilltänkta 

mottagaren. Skribenten riktar sig troligtvis inte till en person som talar kinesiska om texten 

ska skrivas på svenska. Tänk dig då att du är en skribent som väljer att skriva din text på 

svenska, men du vet också att en stor del av dina läsare har en lägre förmåga än genomsnittet 

att förstå en skriven text. Det är ditt yttersta ansvar att läsarna ska förstå det du skriver, men 

du tvekar när du inser att textens språknivå är mycket lägre än du tänkt dig. Vad ska dina 

andra läsare säga om det? Du står inför två valmöjligheter. Antingen anpassar du språket för 

de mottagarna med lägre läsförmåga, eller så skriver du så att de andra läsarna blir nöjda. 

Vilket val du än väljer kommer det påverka, men framförallt kommer en stor del av dina 

läsare inte ens förstå det du skriver om du väljer att ha en högre språknivå. 

 

Dilemmat ovan skulle kunna appliceras på vilken myndighetsperson som helst som ska skriva 

en text som riktas mot en brukare/vårdtagare. En biståndshandläggare inom LSS
1
 är en sådan 

person som inom sitt arbete kan behöva väga för- och nackdelar med att anpassa sin språknivå 

när en utredning ska skrivas. En utredning är tänkt att riktas till en brukare som ansöker om en 

insats, och om brukaren då har en kognitiv funktionsnedsättning
2
 som gör att hen har en 

begränsad förmåga att förstå en text så blir det desto viktigare att biståndshandläggaren 

anpassar språket. Enligt Ehrenberg Sundin och Sundin (2015, s. 27) är det en demokratisk 

rättighet att en myndighetstext ska vara begriplig även för människor som inte är insatta i 

myndighetsspråk. Språket i en myndighetstext (en utredning) måste således anpassas efter den 

som är mottagaren av texten (Gunnarson 1982). Alltså borde en biståndshandläggare 

rimligtvis använda sig av en språklig nivå som är anpassad även till de brukarna med en 

kognitiv funktionsnedsättning?  

 

  

                                                 
1
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. SFS 1993:387. LSS är en rättighetslag som ska 

tillförsäkra personer med kognitiv, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning goda levnadsvillkor (7§ SFS 

1993:387) samt ge den enskilde en möjlighet att leva som andra (5§ SFS 1993:387). 
2
 En person med en kognitiv funktionsnedsättning kan ha mer eller mindre svårigheter att förstå en skriven text 

(1177 Vårdguiden 2016) 
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1.1. Är det möjligt att göra krånglig kanslisvenska begriplig? 

Erik Wellander uttryckte under sina aktiva år som språkprofessor under mitten av 1900-talet: 

“Det är en gubbstil detta. Det ligger något besynnerligt åldrat, åderförkalkat, gubbaktigt, 

orkeslöst, statsunderstött och förtidspensionerat över detta sätt att uttrycka sig” (Ehrenberg-

Sundin & Sundin 2015, s. 34). Han ansåg att myndigheters (offentlighetens) kanslisvenska
3
 

var krångligare än nödvändigt, och att de genom vissa mindre språkliga korrigeringar hade 

kunnat göra sina texter mer begripliga (ibid. s. 33-34). Intresset för att förändra 

kanslisvenskan har varit mer eller mindre aktuellt under många år, men det var först under 

1970-talets Sverige som intresset växte sig allt starkare hos både politiker liksom inom radio 

och tv (ibid. s. 27 och 30). Inledningsvis användes demokrati som ett huvudargument för att 

myndigheter skulle uttrycka sig på ett sådant sätt så att gemene man kunde förstå. En 

medborgare som inte förstår en myndighets krångliga kanslisvenska har sämre förutsättningar 

att ta tillvara sina rättigheter som samhällsmedborgare likaväl som att leva upp till sina 

skyldigheter (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015, s. 27). 

 

Klarspråk är ett begrepp som hade sitt intåg i svenskan 1979 då språkvetaren Nils Frick var 

den första som myntade ordet (Ehrenberg-Sundin & Sundin, s.71). Klarspråksbegreppet blev 

ett resultat av 1970-talets diskussioner kring myndigheters språk, och begreppet kan ses som 

en motkraft till krånglig kanslisvenska då det växte fram i slutet av 1900-talet (ibid. s.21). För 

att en text ska vara klarspråklig ska den innehålla ett “språk som dels är tydligt, dels är 

begripligt för de avsedda mottagarna” (Rikstermbanken 2016). Att vara tydlig i sitt språk är 

detsamma som att undvika ålderdomliga ord, komplicerade meningsuppbyggnader och ett 

språk som är mer komplicerat än nödvändigt. Begriplighet handlar snarare om att skribenten 

ska anpassa texten efter att mottagaren ska förstå (Rikstermbanken 2016). En målsättning 

med att förändra myndigheters språkbruk var att minska den klyfta som uppstått mellan 

myndighetssvenska och vardaglig svenska (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015, s. 21). 

 

1986 skedde ett framsteg i klarspråksdiskussionerna då myndigheterna enligt 

Förvaltningslagen nu skulle sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt (7§ SFS 1986:223), men 

det tog ytterligare några år innan kraven på myndigheters språkbruk ökade. Mål i mun är ett 

betänkande med ett förslag om en lag om svenska språket som kom ut 2002 och ledde så 

                                                 
3
 Myndighetsspråk, eller kanslisvenska, är en typ av fackspråk som används bland annat inom Socialtjänsten. 

Nationalencyklopedin beskriver fackspråk som det gemensamma språkbruk som används inom ett specifikt 

yrkesområde (Ne.se u.å.). 
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småningom fram till den språklag som började gälla 2009 (Kommittén för svenska språket 

2002). I språklagen finns den så kallade klarspråksparagrafen som säger att ”Språket i 

offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (11§ SFS 2009:600). Alla 

myndigheter har därmed en skyldighet att formulera sig på ett sätt som är begripligt för 

textens tilltänkta mottagare (Språkrådet 2014, s. 11). När en myndighets språk följer 

språklagens krav på enkelhet och begriplighet har de ett så kallat klarspråk (Institutet för 

Språk och Folkminnen u.å.). 

 

Som en effekt av den inledande historiebakgrunden och lagstadga har Språkrådet gått ut med 

flertalet rekommenderade riktlinjer för myndigheters språkvård (Språkrådet 2011; Språkrådet 

2014). Språkrådet är en enhet inom myndigheten Institutet för Språk och Folkminnen och ”är 

Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik” (Institutet för Språk och Folkminnen 

u.å.) som bland annat arbetar för att svenska myndigheters språk ska vara enkelt och 

begripligt (ibid. u.å.). 

 

Demokrati var det mest framträdande argumentet under 1970-talet (Ehrenberg-Sundin & 

Sundin 2015, s.27), men idag används även rättssäkerhet, effektivitet, kostnadsminskning och 

ökad kvalitet som argument som motiverar varför en myndighet ska skriva klarspråkligt. 

Rättssäkerheten är det argument som likställs med demokrati, och de begreppen tillsammans 

utgör idag grunden för klarspråksarbetet. Rättssäkerheten blir tydlig bland annat när 

samhällsmedborgaren ska förstå myndighetsbeslut eller upplysningar (Lind Palicki & Nord 

2013, s. 37–39). 

 

1.2. Vilka är mottagarna och sändarna av en myndighetstext? 

Vi har ovan redogjort för att klarspråk handlar om att en texts språk ska anpassas efter den 

avsedda mottagaren, och en person med funktionsnedsättning är en möjlig mottagare av en 

myndighetstext. Funktionsnedsättning definieras som en “[...] nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga.” (LSS-kommitté 2008, s. 111). Enligt Vårdguiden 1177 

kan en person med kognitiv funktionsnedsättning ha “svårigheter att till exempel ta emot, 

bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig 

saker” (1177 Vårdguiden 2016). En text som innehåller krångligt myndighetsspråk kan för 

dessa personer upplevas som en utmaning att ta sig igenom. 
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Biståndshandläggaren är den aktör som skriver och förmedlar beslut om insatser till brukaren. 

Handläggaren har formellt i uppgift att opartiskt implementera de beslut som tas på politisk 

nivå men då en lag omöjligt kan anpassas efter varje enskild brukares situation innebär det att 

handläggaren har ett visst utrymme för tolkning av lagarna, med andra ord skapas ett 

handlingsutrymme. Detta handlingsutrymme stärks utav att biståndshandläggaren sitter på 

kunskapen om handläggningen, och det leder till att biståndshandläggaren har möjlighet att 

utöva makt gentemot brukaren i form av att ta viktiga beslut i brukarens liv (Olofsdotter 

Stensöta 2013, s. 189-190). Genom handlingsutrymmet kan biståndshandläggaren även utöva 

makt när hen skriver utredningar. Handläggaren kan välja att anpassa språket så att brukaren 

förstår men hen kan också välja att inte anpassa språket för brukaren, vilket blir en form av 

språkligt maktutövande. 

 

Det kan bli problematiskt om handläggaren behöver göra egna tolkningar av sitt 

handlingsutrymme, eller om handläggaren medvetet/omedvetet väljer att inte anpassa en text. 

Vi har upptäckt att det finns en brist på forskning om klarspråk, men framförallt om forskning 

som handlar om och utgår ifrån biståndshandläggares perspektiv om hur de anpassar sitt språk 

i utredningar och hur deras handlingsutrymme påverkar språket. Vi frågar oss därför på vilket 

sätt handläggarna använder sitt handlingsutrymme i den skrivande praktiken, specifikt i 

utredningar, eftersom en bristande anpassning kan leda till att brukaren inte förstår språket i 

sin egen utredning. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom LSS förhåller sig 

till sitt professionella handlingsutrymme i den skrivande praktiken. På så sätt kan vi även 

undersöka hur det skriftliga språket kan användas som ett medvetet och/eller omedvetet 

verktyg för maktutövning.   

 

1.4. Frågeställningar 

1. Vilken uppfattning har biståndshandläggare inom LSS om brukarnas språkliga 

kompetenser? 

2. Hur resonerar biståndshandläggare inom LSS om att anpassa sitt språk i utredningar 

efter textens mottagare? 
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3. Hur använder biståndshandläggare inom LSS sitt professionella handlingsutrymme 

när de skriver en utredning riktad mot textens mottagare? 

 

1.5. Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att fokusera på biståndshandläggare inom LSS och hur de resonerar 

kring att anpassa sitt språk i utredningar. Vi valde specifikt handläggare inom LSS eftersom 

det är vanligt att brukare inom denna verksamhet har en kognitiv funktionsnedsättning och en 

lägre läsförståelse vilket betyder att dessa personer kan ha svårare att förstå en utredningstext.  

  

En avgränsning vi har gjort av etiska skäl är att inte intervjua mottagarna av utredningarna, 

alltså brukarna. Trots att det skulle vara intressant och tillföra ett annat perspektiv på 

utredningarna så har vi valt att avgränsa oss enbart till de som skriver utredningarna.  

  

1.6. Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel: Inledning, Tidigare forskning, Teoretisk ram, Metod, 

Resultat, Analys samt Diskussion. I uppsatsens inledande kapitel presenteras 

problembakgrund och studiens syfte. Därefter presenteras kapitlet tidigare forskning om 

klarspråk, språk som makt samt handlingsutrymme. Kapitlet efter ger beskrivning på vald 

teoretisk ram med fokus på olika maktbegrepp. I kapitlet som följer förklaras och diskuteras 

studiens genomförande. Därefter presenteras resultatet av den empiri som insamlats och i 

kapitlet efter redogörs analysen av sagd empiri. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel där 

diskussion förs om vad som kommit fram under studiens gång samt förslag till fortsatt 

forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

Den viktigaste aspekten som vi presenterar i det här avsnittet är biståndshandläggarens 

handlingsutrymme som maktutövning. Handläggare har möjlighet att utifrån 

handlingsutrymmet göra vissa avvägningar under en arbetsdag som handlar om relationen 

mellan lag, organisation och brukare. Det handlar om i vilken utsträckning en handläggare 

behöver förhålla sig till befintlig lag, hur organisationen ser ut där handläggaren arbetar samt 

hur de förhållandena sedan ska tas i hänsyn till brukaren. Så länge handläggaren handlar inom 

dessa ramar kan handläggaren fritt utforma sitt arbete. Ett sätt att själv påverka utformandet 

av sitt arbete är hur handläggaren använder språket i en utredning. Hur språket används i 

utredningen kan vara ett sätt att utöva makt vilket är en annan aspekt som vi behandlar i det 
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här avsnittet. Den forskning vi inleder detta avsnitt med är dock forskning kring klarspråk. 

Detta för att ge läsaren bättre förutsättningar att förstå de resonemang som förs i uppsatsens 

resultat/analysdel. Presentationen av klarspråksforskning är ett sätt att visa hur 

handlingsutrymmet kan användas och hur viktigt det är att anpassa språket till mottagaren.  

  

I detta avsnitt har äldre forskning valts ut som publicerats bland annat år 1977, 1993 och 

2003. Vi är medvetna om åldern på den här forskningen men då forskningen tillför en 

förståelse för bland annat klarspråk och språk som makt är den ytterst relevant för studien.  

 

2.1. Läsbarhet eller begriplighet? 

Rudd, Kaphingst, Colton, Gregoire och Hyde har skrivit artikeln Rewriting public health 

information in plain language (2004). Artikeln handlar om plain language, eller klarspråk 

som är den svenska benämningen. Författarna vill belysa vikten av att texter som är riktade 

till allmänheten ska vara anpassade även efter de som anses ha en lägre läsförståelse än 

genomsnittet, och samtidigt ge textskribenter praktiska rekommendationer för hur en sådan 

anpassad text ska skrivas (Rudd m.fl. 2004). I utförandet av studien skapades ett team där 

författarna till artikeln samt studenter (som nyligen avslutat en kurs om hälsokunskap) 

analyserade en informationstext om samhällets vattenkvalitet. Målet med studien var att skapa 

ett klarspråkligt dokument med ett allmänt vokabulär (ordanvändning) istället för ett 

komplext vokabulär, ett konsekvent flöde i texten utan komplicerade meningar, en personlig 

röst i texten samt en tydlig meningsstruktur (Rudd m.fl. 2004, s. 197-198). 

 

För att mäta resultatet användes SMOG readability formula, som är en matematisk formel 

som räknar ut läsbarheten i en text med hänsyn till ordlängd och meningslängd i en text (Rudd 

m.fl. 2004, s. 197). Resultatet av mätningen visade att förändringarna lett till en klar 

förbättring i textens läsbarhet (Rudd m.fl. 2004, s. 203). En brist med studien är att de 

klarspråkliga texterna som teamet tog fram inte har testats på mottagarna (Rudd m.fl. 2004, s. 

205). Det är en brist eftersom en text ska skrivas till mottagaren, så att denne förstår, och det 

blir då svårt att få ett resultat som stämmer överens med mottagarens förståelse av texten 

(Rudd m.fl. 2004, s. 196). 

 

Britt-Louise Gunnarsson skiljer mellan forskning om läsbarhet och forskning om 

begriplighet. (Gunnarsson 1982, s. 76-80). Ett exempel på läsbarhetsforskning är Carl Hugo 

Björnssons läsbarhetsindex LIX (Ehrenberg-Sundin & Sundin 2015, s.47) som fungerar på 
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ungefär samma sätt som SMOG-kalkylatorn enligt forskningen ovan (Rudd m.fl. 2004), 

genom att den beräknar genomsnittlig längd på textens meningar och antal långa ord. Den 

typen av forskning har främst fokuserat på att konstruera enkla och praktiska instrument för 

att mäta en texts läsbarhet (Gunnarsson 1982, s. 76-78). Begriplighet i texter däremot är ett 

annat forskningsområde som avser en djupare förståelse av en text (ibid. s. 81). “Förståelsen 

[av texten] måste också sättas in i sitt vidare kommunikationssammanhang, där texten blir ett 

led i en språkhandling som innebär att sändaren genom texten söker uppnå en viss effekt på 

mottagaren.” (ibid. s. 73). För att en text ska anses vara begriplig är det av stor vikt att den 

anpassas utefter den avsedda mottagaren, vilket innebär att en matematisk formel inte kan ta 

hänsyn till varje enskild mottagares förmåga att förstå en text. 

 

2.2. Mottagaranpassade lagtexter 

Gunnarsson (1982) skrev den första svenska lagförståelseundersökningen vilket resulterade i 

avhandlingen Lagtexters begriplighet - en språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. 

I studien diskuterar författaren bland annat lagtextens syfte, lagtextläsning och olika 

svårigheter vid läsning. Författaren har, som ovan presenterats, intresserat sig för texters 

begriplighet och har i och med sin avhandling arbetat fram en genomförandemetod i 

begriplighet. I studiens genomförande har författaren låtit studenter och fackliga företrädare 

läsa två texter, en originaltext från Medbestämmandelagen och en omarbetad version för att 

undersöka förståelsen mellan texterna och deras begriplighet (Gunnarsson 1982, s. 263). 

 

I omarbetningen av texten skiftade hon perspektiv i texten, från ett domstolsperspektiv till ett 

partsperspektiv, vilket ledde till att texterna blev mer begripliga. I det här fallet kan en part ses 

som mottagaren av lagtexten. Undersökningen visade även att det var svårt för deltagarna att 

tolka det som underförstås i texten samt att förstå de syftningar som gjordes till föregående 

paragrafer. Av den anledningen klargjordes underliggande syftningar i den omarbetade texten. 

Gunnarsson gjorde även textstrukturen tydligare och bytte ut ålderdomliga ord (Gunnarsson 

1982, s. 263–265). Sammanfattningsvis gav omarbetningen av lagtexten ett positivt resultat 

och ökade begripligheten. Det här resultatet, samt slutsatserna av Gunnarssons studie, har 

sedan formulerats till riktlinjer för funktionsinriktad lagtextskrivning (Gunnarsson 1982, 

Baksida). Den aktuella klarspråksforskaren Catharina Nyström Höög anser att Gunnarsson 

med sin avhandling har lagt en grund för klarspråksarbetet (Ehrenberg-Sundin & Sundin 
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2015, s. 260). Det argumenterar för att trots avhandlingens höga ålder, har den fortfarande 

stor betydelse för dagens klarspråksarbete. 

 

Det finns andra forskare som gjort liknande studier som Gunnarsson. Michael Mansson och 

Mary Anne Waldron (1994) har utfört en studie där juridiska dokument omarbetats till 

klarspråkstext och likt Gunnarssons studie visar deras studie att de klarspråksändringarna som 

gjordes ökade läsarnas förståelse för texten. Genom att använda mer vanliga ord och kortare 

meningar blev texten mer lättillgänglig för läsarna, men precis som Gunnarsson visar även 

denna studie att trots förenklingar av texterna var det fortfarande svårt för deltagarna att få en 

full förståelse av dem (Mansson & Waldron 1994, s. 77–79). 

 

Det ovan presenterade visar att med hjälp av att anpassa språket i text och ändra till klarspråk 

blir svåra texter lättare för läsaren att förstå. Nedan fortsätter fokuset på klarspråk och en 

forskning som har undersökt validiteten i de olika klarspråksråden presenteras. 

 

2.3. Granskning av klarspråksråd 

Som tidigare nämnts har bland annat Språkrådet gett ut riktlinjer för hur en text ska skrivas 

klarspråkligt. Dessa riktlinjer, eller råd, ska hjälpa myndigheter att skriva texter som är 

lättbegripliga för läsaren. Forskaren Åsa Wengelin (2015) har granskat dessa klarspråksråd 

från Språkrådets klarspråkstest och handboken Klarspråk lönar sig, och ställer frågan: finns 

det någon evidens för att de språkråd som tillämpas idag är valida? I artikeln skriver 

Wengelin om sin undersökning där hon studerat de olika befintliga klarspråksråden och om de 

styrks av någon form av forskning (ibid. s. 1). 

 

Enligt Wengelins studie behövs nyare svensk forskning om klarspråk eftersom källor till de 

olika råden inte alltid är aktuella. Flera råd grundar sig i forskning som utfördes långt tillbaka 

i tiden och andra råd verkar inte grunda sig i någon evidens alls (Wengelin 2015, s. 13) och 

detta har enligt Wengelin gjort att “[...] vissa resultat feltolkats på vägen och lett till råd som 

är direkt missvisande” (Wengelin 2015, s. 1). Dock skriver författaren att det verkar 

finnas/har funnits någon slags evidens som stödjer en del av klarspråksråden. De 

klarspråksråd som hon menar har störst validitet är råden att myndigheter ska skriva för 

mottagaren, använda vanliga ord samt att inte skriva komplexa meningar (ibid. s. 2). 
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Vi har tidigare tagit upp forskning som menar att genom att byta ut komplexa och 

ålderdomliga ord till vanliga ord, ha en tydlig struktur i texten samt att skriva om 

komplicerade meningar till korta meningar gör att texten blir mer begriplig för läsaren. Detta 

stämmer överens med vilka klarspråksråd som Wengelin anser vara mest pålitliga. 

 

2.4. Språk som makt 

Språket kan, enligt Joachim Israel (1973), ses som social kommunikation där vi förmedlar 

information till varandra. Författaren menar att det alltid finns en eller flera sändare som har 

en bestämd avsikt eller budskap med det som hen försöker att förmedla. Vidare skriver Israel 

också att det alltid finns en mottagare av budskapet. För att mottagaren ska kunna ta till sig 

budskapet, och sändarens avsikter med texten, behöver mottagaren kunna avkoda budskapet 

(Israel 1973, s. 173). Om då handläggaren (sändaren) använder komplicerade ord och 

myndighetssvenska som brukaren (mottagaren) inte förstår, kan inte brukaren avkoda 

budskapet som handläggaren vill förmedla. Den som skriver texten har makt att skriva på ett 

sådant sätt att läsaren förstår men har också möjlighet att utöva makt genom att skriva på ett 

sätt att läsaren inte förstår. 

 

Beslut som handläggaren tar, om brukaren blir beviljad insats eller inte, formuleras i text. Det 

är sedan dessa texter som kommer att berätta för läsaren vad hen får och inte får göra 

(Bergström & Boréus 2012, s. 18). Det är denna text som är bevis på att hen har rätt till och 

kommer att få den hjälpen. Likaså kan denna text vara bevis på att brukaren inte kommer få 

hjälp. På så sätt är texten en form av maktinstrument. 

 

Språk som maktinstrument kan också se ut på andra sätt. "En officer kan kommendera en 

soldat att marschera trots att soldaten helst vill lägga sig i gräset och sova" (Allwood 1977, s. 

1). Detta skriver Jens Allwood i artikeln Om makt och kommunikation. Det här är ett exempel 

på när språket kan vara ett verktyg för att utöva makt. Officeren använder sitt språk och 

kommunicerar med soldaten att hen måste fortsätta marschera. Allwood menar att språket och 

den språkliga kommunikationen är ett av de viktigaste verktygen för att strukturera en 

samhällsgemenskap. Enligt författaren finns det drag i språket som binder samman människor 

men det finns också drag som skiljer människor från varandra (ibid. s. 2). Det kan vara ord 

som medför en negativ klang och som får människor att bilda negativa uppfattningar om 

andra människor vilket håller dem isär. Ett exempel på ett sådant ord är sinnesslö som 

användes under många år för att benämna personer med en funktionsnedsättning. Idag 
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används inte den benämningen på grund av att det ger en negativ bild av dessa personer, och 

skapar klyftor mellan samhället och de personerna. 

 

Kommunikationen inom en institution kan enligt författaren vara begränsande. Allwood 

menar att det finns bestämda roller med bestämda kommunikativa befogenheter (1977, s. 4). I 

mötet mellan handläggare och brukare har båda varsin roll där rollen som handläggare ska 

kommunicera på ett sätt som går i led med organisationen. Allwood ger exempel på andra 

begränsningar i kommunikation. På en föreläsning behövs föreläsarens godkännande för att få 

tala och dessutom begränsas eleverna till att bara diskutera det som föreläsaren diskuterar. Det 

kan annars anses av föreläsaren att eleverna tar upp irrelevanta diskussionsämnen och blir då 

tillsagda och tvingade till att begränsas, för att sedan återgå till det som föreläsaren 

diskuterade. Kopplat till detta menar Allwood att maktskillnader mellan människor reflekteras 

direkt i deras kommunikation (ibid. s. 5). Föreläsaren utövar makt med sin kommunikation 

och begränsar personen som går utanför diskussionsämnet. Likaså kan handläggaren begränsa 

brukaren och kommunicera till hen att de enbart ska prata om vilken hjälp brukaren är i behov 

av och inte något annat. 

 

Ovan har presenterats flera exempel på situationer för när och hur språk kan användas som ett 

instrument för att utöva makt. Exemplen visar vilken viktig del och påverkan språket har i 

våra liv. Detta är viktigt att påvisa i studien eftersom handläggare använder sig av språk i sitt 

arbete och att det blir en form av maktutövande då det som dem skriver i utredningarna kan 

påverka hur väl mottagaren förstår budskapet eller inte.   

 

2.5. Handlingsutrymme 

Forskning som påvisar vikten av att skriva mottagaranpassat och språket i relation till makt 

har presenterats. Som nämndes tidigare i det här avsnittet kan en biståndshandläggare välja i 

vilken utsträckning hen anpassar sina texter till textens mottagare och när handläggaren gör 

detta använder hen sig av sitt professionella handlingsutrymme. Handlingsutrymmet, som är 

fokus i denna studie, är den möjligheten biståndshandläggare har att utforma texten i sina 

utredningar. Nedan presenteras några studier om handlingsutrymme som förklarar vad det är 

och vilken problematik som kan uppstå i tolkningen av det. 
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Inom socialt arbete, specifikt handläggning, arbetar handläggare ofta med människor vars 

livssituation inte är den andre lik och som snabbt kan förändras. Det innebär att handläggaren 

inte i detalj kan styra varje del i arbetet måste därför kunna vara flexibel. Då arbetet inte kan 

rutineras eller automatiseras, på grund av att det innefattar oförutsägbara händelser och 

situationer, behöver handläggaren en viss handlingsfrihet för att kunna utföra arbetet (Lipsky 

2010, s. 57). Dock finns det inom socialt arbete och biståndshandläggning vissa faktorer som 

socialarbetare och handläggare måste förhålla sig till. Lipsky (2010) beskriver tre relationer 

som är centrala för bland annat biståndshandläggarnas arbete. Utifrån dessa tre relationer har 

en modell utformats (se bilaga 3) som kan ses nedan.  

 

Den första relationen är relationen till lagar, i LSS-handläggarens fall är det LSS och 

Socialtjänstlagen, som handläggaren ska förhålla sig till. Den andra är relationen till 

organisationen, alltså de regler och riktlinjer som finns inom verksamheten (Lipsky 2010, s. 

14) och den tredje och sista relationen är relationen till de människor som handläggaren 

arbetar med (ibid. s. 15). Dessa tre relationer skapar den ram som omger handläggarens 

handlingsutrymme, och det är inom dessa ramar som handlingsutrymmet finns och är 

handläggarens möjlighet att agera oberoende av myndigheternas krav (Hasenfeld 2010, s. 

381). Det kan bli konflikter mellan de tre relationerna och då behöver handläggaren använda 

sitt handlingsutrymme för att göra avvägningar mellan kraven från lag och organisation samt 

brukarna, vilket kan vara en utmaning (Sosin 2010, s. 381). 

 

En studie har genomförts av Isabell Schierenbeck (2003) där arbetsförmedlare, 

arbetsvägledare och socialsekreterare har intervjuats avseende hur de förhåller sig till 

regelverket och handlingsutrymmet, samt konflikten däremellan.  I studien framkom att 

majoriteten av intervjupersonerna är kritiska till regelverket. De menar att regelverket är 

otydligt och ett icke tillfredsställande arbetsredskap (Schierenbeck 2003, s. 107). Trots detta 

menar flera av socialsekreterarna att regelverket fyller positiva funktioner såsom att de kan 
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luta sig mot regelverket vid tuffa beslut, att regelverket visar hur de ska förhålla sig i och till 

arbetet samt att det tydliggör vilka ansvarsområden myndigheten har (ibid. s. 111). 

 

Schierenbeck skriver att nästan alla intervjupersoner anser att regelverket är tänjbart och 

tolknings- och anpassningsbart (Schierenbeck 2003, s. 110), vilket innebär att 

arbetsförmedlarna och socialsekreterarna har möjlighet att till stor del använda sig av sitt 

handlingsutrymme. Socialsekreterarna har dock ett mer begränsat handlingsutrymme än 

arbetsförmedlarna men Schierenbeck menar att det överlag är en flexibel regeltillämpning. 

Intervjupersonerna ser handlingsutrymmet som något positivt och en betydande del i deras 

arbete (ibid. s. 118).   

 

Arbetsförmedlarna och socialsekreterarna har en komplicerad arbetssituation. Genom att utgå 

från de tre relationerna i handlingsutrymmet (lagar/regelverk, lojalitet mot organisationen 

samt hjälpa brukarna och se till deras behov) gör de avvägningar och det är bland annat 

genom dessa avvägningar som de använder sitt handlingsutrymme (Schierenbeck 2003, s. 

102). Den komplicerade arbetssituationen är något som Kerstin Gynnerstedt diskuterar i sin 

avhandling Etik i hemtjänst - en studie av förvaltnings- och professionsetik (1993). I 

situationer där de olika relationerna går emot varandra står det inte klart vilken av de olika 

faktorerna som den anställde ska följa. Det leder till att den anställde måste utgå från sig själv 

och sin professionella roll i beslutsfattandet (Gynnerstedt 1993, s. 140) vilket i sin tur bidrar 

till att flera anställda gör olika bedömningar och det kan påverka den enskilde. Detta är även 

något som Michael Sosin (2010) skriver om, ojämlikhet som konsekvens av användandet av 

handlingsutrymmet. Handläggaren kan välja att bara ge en mer gynnande service där de kan 

kringgå orättvisa bestämmelser till vissa brukare och inte andra (Sosin 2010, s. 382). Kopplat 

till detta skriver Skau (2007) att Biståndshandläggaren genom sitt handlingsutrymme  kan 

välja att ge personerna den hjälp de är i behov av, men handläggaren kan även välja att låta bli 

att göra det (Skau 2007, s. 37). 

 

Ytterligare en problematik som Schierenbeck skriver om är att handläggare i olika grad 

använder sig av regelverket och sitt handlingsutrymme. Vissa använder främst regelverket 

och bara lite av sitt handlingsutrymme medan andra använder sig främst av sitt 

handlingsutrymme i sitt arbete.  Det ser Schierenbeck som problematiskt då det inom en 

myndighet kan variera hur tjänstemännen resonerar i sitt beslutsfattande, och på så vis skapa 

en ojämlikhet som kan påverka den enskilde (Schierenbeck 2003, s. 118). 
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2.6. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskning som presenterats ovan att det är gynnsamt för en 

verksamhet att använda sig av klarspråk när de ska skriva en text som är riktad till människor 

utanför verksamheten. Om svåra texter skrivs om till klarspråk blir de mer lättillgängliga, med 

andra ord får läsarna en ökad förståelse för texterna. En av studierna som presenterats har 

resulterat i framtagandet av praktiska råd i hur en text ska skrivas läsbar och anpassas till de 

med lägre läsförståelse, men studier har också visat en brist i den typen av råd då 

begripligheten i en text är viktigare. Vi har lyft upp forskning som belyser det faktum att det 

inte är alla klarspråksråd som byggs upp av evidens men att det finns två råd som har stark 

validitet: myndigheter ska skriva för mottagaren och att man ska använda vanliga ord och 

inga komplexa meningar. Forskningen säger inte något specifikt om socialtjänsten och 

biståndshandläggning men slutsatsen kan ändå dras att det är viktigt även för dem att skriva 

mottagaranpassat för att texterna ska bli tillgängliga för brukare. Exempel på situationer där 

språk kan vara ett maktinstrument för att påvisa att även biståndshandläggares 

språkanvändning i utredningar kan vara ett sätt för dem att utöva makt har också belysts. 

Slutligen har forskning om biståndshandläggarens handlingsutrymme presenterats eftersom 

det är en viktig del i förståelsen om i hur stor utsträckning handläggarna har möjlighet att 

anpassa sina texter. Vi har uppmärksammat att det saknas forskning kring klarspråk inom 

biståndshandläggning, och därför ämnar denna studie till att undersöka hur 

biståndshandläggare inom LSS förhåller sig till sitt professionella handlingsutrymme i den 

skrivande praktiken. 

 

3. Teoretisk ram 

För att analysera den insamlade empirin utgår studien från olika maktrelaterade begrepp som 

bildar den teoretiska ramen. Avsnittet delas upp utifrån dessa begrepp i följande delar: allmänt 

om makt, relationell makt, strukturell makt, formell makt samt expertismakt.  Den första 

delen inbegriper en allmän bild av hur makt kan förstås, att makt kan finnas i olika former och 

utövas på olika sätt samt att biståndshandläggaren utövar makt i form av myndighetsutövning. 

Därefter följer fyra begrepp som förklarar olika sorters makt: relationell makt, strukturell 

makt, formell makt samt expertismakt. Avsnittet avslutas med en sammanfattning om varför 

just dessa begrepp har valts och hur de används i analysen. 

 

  



Kapitel 3. Teoretisk ram 

 18 

3.1. Allmänt om makt 

Makt är ett mångtydigt begrepp som innefattar flera olika former och sätt att se på makt. Makt 

finns i relationer, i händelser och hur man pratar om något. Makt kan även utövas på olika 

sätt, bland annat genom hot och våld, tvång, övervakning och kontroll (Börjesson & Rehn 

2009, s. 30). Grunden för all form av makt är dock att det finns olikheter mellan människor 

(Skau 2007, s. 36). Det kan vara till exempel att två personer befinner sig i olika 

samhällsklasser (t.ex. rik/fattig), och där ena tillhör en klass som står över den andre. Det kan 

också handla om att en brukare är i beroendeställning till en biståndshandläggare. 

 

En viktig aspekt som Börjesson och Rehn påpekar är att en människa inte har makt, vi föds 

inte med makt som en egenskap, makten kan istället ses som en handling (Börjesson & Rehn 

2009, s. 30). Ett exempel på detta är en domare i en fotbollsmatch. Domaren kan utöva makt 

genom att ge en spelare ett rött kort och utvisa denne, vilket blir makthandlingen, men som 

nämndes ovan är det inte möjligt att domaren föddes med den makten och den är således inte 

heller en av domarens egenskaper. 

 

Biståndshandläggarens användning av lagar, regler och sitt handlingsutrymme är olika sätt att 

utöva makt, vilket också kallas för myndighetsutövning. Myndighetsutövning som begrepp 

kan vara svårt att ge en enkel definition på då innehållet är brett. Kort beskrivet är 

definitionen av myndighetsutövning ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om 

förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande” 

(NE u.å.). Det innebär alltså den lagliga rätten som myndigheter har att utföra vissa åtgärder i 

förhållande till den enskilde. Det kan till exempel vara som tidigare nämnda system där 

biståndshandläggaren fattar beslut om den enskilde får en insats eller inte. Kärnan i 

myndighetsutövning är att myndigheten är en starkare part än den enskilde (Amundberg 1993, 

s. 68), och att “all myndighetsutövning handlar om makt och biståndshandläggarna utövar sin 

makt i relation till de medborgare som ansöker om bistånd” (Dunér & Nordström 2005, s. 60). 

 

För att vidare ge en fördjupande bild av makten som presenterats i detta avsnitt, beskrivs 

nedan fyra maktbegrepp som förklarar makt utifrån olika synvinklar och som finns i 

biståndshandläggarens handlingsutrymme och myndighetsutövning. 
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3.2. Relationell makt 

Relationell makt är ett maktbegrepp som först myntades av den franske filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault. Mats Franzén (2010) beskriver Foucaults begrepp med att 

makt finns i alla relationer och att makten verkar genom relationer, och med detta menar 

författaren att makt inte kan erövras eller delas. Författaren förklarar även att enligt den 

relationella makten är makt aldrig något yttre, ett ting eller ett instrument utan det är först i 

bestämda relationer som makten kan användas för att förstärka eller motverka 

maktförhållanden (Franzén 2010, s. 90). Vi har alltså inte makt som ett verktyg och vi kan 

inte förlora makten eftersom makten finns i relationen. När biståndshandläggaren utövar makt 

mot den enskilde betyder inte det att den enskilde har förlorat sin makt. Den enskilde kan till 

exempel i mötet välja att vara helt tyst, manipulera handläggaren eller ljuga. Den enskilde kan 

även vägra att gå med på eller ta emot de insatser som handläggaren föreslår, och det i sig är 

ett sätt att som brukare utöva makt vilket gör att makten inte är absolut utan den kan gå både 

uppifrån (handläggare) och nerifrån (brukare). 

 

Relationell makt innebär också att makten har en produktiv roll som åstadkommer något. Det 

kan vara att LSS-handläggaren utövar makt för att försäkra brukarens rättigheter och dennes 

goda levnadsvillkor. Makten kan dock också utövas för att förbjuda och förhindra (Franzén 

2010, s. 91). Franzén skriver även att makten är rörlig, den är mer eller mindre föränderlig 

(Franzén 2010, s. 92), alltså kan maktförhållanden brytas och nya kommer fram, allt inom 

relationer mellan människor. 

 

3.3. Strukturell/formell makt 

Den strukturella makten kan beskrivas som när någon härskar eller behärskar någon annan, 

alltså om under- och överordning. Franzén (2010, s. 87) skriver att strukturell makt är ett 

förutbestämt förhållande mellan olika parter, och förklarar att “enligt det strukturella 

maktbegreppet består samhället av en bestämd, det vill säga strukturerad, uppsättning 

förhållanden mellan olika positioner” (ibid.). 

 

Formell makt kan inte uppstå om det inte finns samhällsstrukturer. En struktur kan vara som i 

en fotbollsmatch, då spelreglerna är strukturerade på ett sätt så att det går att bedöma om 

spelarna bryter mot dem eller inte. Tack vare strukturerna, i form av spelregler, får domaren 

legitimt utöva makt över spelarna. Likaså är det strukturen i samhället som gör att 
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myndigheten kan utöva makt (Franzén 2010, s. 87). En annan form av struktur och 

maktsystem är när en brukare behöver stöd från samhället. Brukaren måste då ta kontakt med 

en handläggare på en myndighet, ansöka om en insats och vänta på att handläggaren bifaller 

eller avslår ansökan. Vilket resultat det blir beror på hur systemet är organiserat och i det här 

fallet är handläggaren beroende av att följa lagar och riktlinjer som formats i samhället. Den 

typen av maktsystem används av myndigheter för att få kontroll över medborgarna, vilket kan 

ses som en form av myndighetsutövning (Börjesson & Rehn 2009, s. 11). På det här sättet går 

brukaren från att vara subjekt och kunna bestämma över sig själv till att bli ett objekt i 

myndighetens ögon och ett föremål för andras bedömningar (Skau 2007, s. 45). 

 

Samhällsstrukturer, till exempel lagar och direktiv från organisationen, ger alltså 

biståndshandläggaren en legitim rätt att utöva makt mot medborgarna. Det är den här formen 

av makt, makt utövat genom lagar, som kallas för formell makt (Dunér & Nordström 2005, s. 

61). För brukaren blir det då svårt att säga emot handläggaren eftersom hen utgår från lagen 

som i sig är ett sätt för samhällsapparaten att styra och kontrollera medborgarna. 

 

3.4. Expertismakt 

Bortsett från den strukturella/formella makten har biståndshandläggaren även en så kallad 

expertismakt. Den innebär att information och kunskapsövertag kan vara en form av makt 

(Börjesson & Rehn 2009, s. 23). Biståndshandläggaren har information och kunskap om 

myndighetens verksamhet såsom att hen vet vilka resurser som myndigheten kan erbjuda den 

enskilde, hur verksamheten är organisatoriskt utformad, samt kunskap om lagtillämpning, 

riktlinjer och policys som måste följas. Biståndshandläggaren har alltså expertis inom 

verksamhetens område, till skillnad från brukaren som har en begränsad insyn i 

verksamheten. Det är svårt som medborgare och brukare att ifrågasätta myndighetspersoners 

expertis och som medborgare kan man därför hamna i ett underläge. Myndigheten har alltså 

ett övertag gentemot medborgaren i och med att de har mer information och möjligheten att 

bestämma över medborgaren (Börjesson & Rehn 2009, s. 23). 
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3.5. Sammanfattning 

I det här avsnittet har vi presenterat olika former och sätt att se på makt. Myndighetsutövning 

är viktigt att nämna då det är grundläggande att handläggaren utövar makt genom att besluta 

om en individ får en insats eller inte. Begreppet myndighetsutövning visar att handläggaren 

utövar makt i och med sin position. Det relationella maktbegreppet påvisar att makten finns i 

alla relationer. Det finns i brukare/handläggare relationen men det finns också i relationen 

mellan handläggare och organisationen vilket kommer belysas i analysen. Det strukturella 

maktbegreppet använder vi för att visa att det finns olika system och strukturer uppbyggda 

vilket visar att det finns en underordning och överordning mellan till exempel brukare och 

handläggare eller mellan handläggare och organisation. Till sist har vi tagit upp expertismakt 

för att påvisa att handläggaren kan utöva makt genom att hen har kunskap om både lagar och 

hur organisationen är uppbyggd och fungerar. Detta är kunskap som brukaren inte har i lika 

stor omfattning som handläggaren och därav har handläggaren möjlighet att utöva 

expertismakt. I analysen kommer dessa begrepp att användas för att blottlägga den makt som 

finns och utövas i arbetet med utredningar. 

 

4. Metod 

Det metodologiska avsnittet innefattar sju betydande delar: val av metod för insamling av 

empiri, urval, genomförande, bearbetning av material, modeller, arbetsfördelning samt 

forskningsetiska överväganden. Den här studien är en kvalitativ studie, vilket innebär att 

syftet är att studera människors subjektiva upplevelser såsom tankar, känslor, erfarenheter och 

föreställningar (Trost 2010, s. 43–44). Inom den kvalitativa forskningen finns det flera olika 

metoder att använda, bland annat intervjuer som är den metod som att används i studien. 

 

4.1. Intervju som metod 

Genom att göra kvalitativa intervjuer har vi tagit reda på hur biståndshandläggare inom LSS 

förhåller sig till sitt professionella handlingsutrymme i den skrivande praktiken. Intervjuer 

kan vara utformade på diverse olika sätt, det kan bland annat vara telefonintervjuer eller möte 

i verkligheten. De kan ha olika grad av standardisering och struktur. Har en intervju hög grad 

av standardisering är både frågorna och situationen samma för alla intervjupersoner. Har 

intervjun istället en låg grad av standardisering så anpassas intervjun till intervjupersonen och 

följdfrågor, som bygger på den intervjuades tidigare svar, ställs. På så sätt blir ingen intervju 

likadan som en annan (Trost 2010, s. 39). 
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Som nämnts ovan kan även en intervju ha olika grad av strukturering. Då handlar det främst 

om vilket svarsutrymme intervjupersonen har (Patel & Davidson 2003, s. 76). Har intervjun 

fasta frågor och svarsalternativ som gör att intervjupersonen inte har så stora svarsmöjligheter 

är intervjun strukturerad. Däremot om svarsmöjligheterna är öppna och intervjupersonen har 

stort utrymme och fritt kan svara så är intervjun ostrukturerad (Trost 2010, s. 40). 

 

I denna studie har vi utfört kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering och struktur. 

Vi har anpassat oss efter intervjupersonerna och alla intervjuer har sett annorlunda ut 

beroende på hur de svarat. Graden av strukturering har varit ett mellanting mellan helt 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer, nämligen semistrukturerade intervjuer. Vi har 

ställt mestadels öppna frågor där intervjupersonerna har fått stor frihet till att utforma svaren. 

Vi har även ställt följdfrågor genom att spinna vidare på de svar som tidigare givits av 

respondenterna. 

 

4.2. Urval 

Vi har genomfört tre parintervjuer och en enskild intervju med biståndshandläggare inom 

LSS, sammanlagt har sju respondenter intervjuats. Vi har valt intervjupersoner som arbetar i 

tre olika kommuner inom ett specifikt geografiskt område i Sverige då det skapat möjlighet att 

ta sig till de olika ställena. Vi gjorde ett målmedvetet val av intervjupersoner (Denscombe 

2014, s. 41) då vi var ute efter specifikt handläggare inom LSS eftersom de har kunskap om 

hur biståndshandläggare inom LSS förhåller sig till den skrivande praktiken och på så sätt 

kunde hjälpa oss att besvara våra frågeställningar och syftet. Efter att vi hade kontaktat flera 

olika kommuner och handläggare valde vi att utföra intervjuer med de som först svarade och 

sa att de kunde ställa upp på en intervju. Detta kallar Denscombe för bekvämlighetsurval då vi 

valde dem som var “first to hand” (Denscombe 2014, s. 43). Vi valde att göra majoriteten av 

intervjuerna i par för att öka chanserna att få mer utförliga svar då de kan diskutera frågorna 

med varandra i stället för bara med oss. Vi valde även denna form för att minska 

maktobalansen som kan uppstå när det är två intervjuare och en respondent.   

 

Det finns många fördelar med att välja parintervju som metod. En fördel är att det 

datamaterial som samlas in blir mer berikad än vid en individuell intervju. Bland annat kan 

intervjun uppmana till intressanta diskussioner mellan respondenterna, genom att de bekräftar 
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och tillför information till varandras historier. De diskussioner som tar form i en parintervju 

kanske inte hade tagits upp i individuella intervjuer (Bjørnholt & Farstad 2012). 

Parintervjuerna som genomförts i denna studie har tillfört ett berikat datamaterial, och kan ses 

som mer fördelaktigt än den enskilda intervjun som hölls eftersom vi som intervjupersoner 

hade mindre inverkan på respondenternas svar då vi inte behövde vara delaktiga i alla 

diskussioner. En annan fördel med parintervju kan vara att det besparar både respondenter och 

intervjupersonen tid och pengar (Bjørnholt & Farstad 2012). I den här studien har tid och 

pengar framförallt varit aktuellt för oss som intervjupersoner, eftersom fler respondenter har 

intervjuats på kortare tid än om de varit individuella, men även transkriberingen har blivit 

kortare. Slutligen har pengar besparats då vi inte behövt ta oss till respondenterna lika många 

gånger. 

 

4.3. Genomförande 

Vi tog kontakt med totalt åtta kommuner, varav tre kommuner visade intresse i att delta i 

studien. Inledningsvis tillfrågade vi biståndshandläggarnas närmsta chef, som 

vidarebefordrade vår förfrågan om intervju. De tre kommuner som svarade skickade vi ett 

informationsbrev till (se bilaga 1), och sedan planerade vi in tid för intervjuerna. Intervjuerna 

hölls på biståndshandläggarnas arbetsplats, främst för att förenkla deras möjligheter att delta 

med tanke på tidsåtgång men även för att det skulle vara en neutral plats där respondenterna 

kunde känna sig trygga och ostörda (Bryman 2011, s. 421). Innan intervjuerna inleddes 

informerade vi ytterligare om ljudinspelningen, deras anonymitet och rätt att neka frågor och 

avbryta intervjun. Intervjuerna har spelats in för att kunna transkribera dem korrekt. Därför 

bad vi om intervjupersonernas samtycke i samband med varje intervju (Patel & Davidson 

2003. s. 87). Hade vi endast antecknat under intervjun hade vi kanske missat något viktigt 

som intervjupersonen berättat. Den intervjuguide (se bilaga 2) som vi tog fram inför intervjun 

användes mest som ett stöd, då vi fritt ställde följdfrågor. Vi delade upp det så att en av oss 

ställde frågor från intervjuguiden och den andra ställde följdfrågor. Vi förde inga anteckningar 

under tiden. 

 

4.4. Bearbetning av material 

Efter att första intervjun genomförts inledde vi transkriberingen av ljudinspelningen, och 

fortsatte kontinuerligt med det samtidigt som de andra intervjuerna genomfördes. Med hjälp 

av transkiberingarna kunde vi urskilja olika mönster, likheter samt skillnader mellan de olika 
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intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 217). När transkriberingarna färdigställts delades 

texten upp i sex olika teman som utformades efter de mönster och skillnader/likheter som 

framträdde. Vi valde att arbeta med teman i resultat och analys eftersom det ger en tydlig 

struktur för empirin (Bryman 2011).  De teman som utformades blev alltså ett stöd i 

införandet av empirin i uppsatsen och för den analys som följs. De teman vi valde var: 

bakgrundsfakta om respondenterna, utredningarna, arbetsprocess, språklagen, kollegialt 

lärande, vem är mottagaren samt anpassning för mottagaren. I den tematiska uppdelningen av 

empirin hade vi ansvar över två intervjuer var. Empirin organiserades kommunvis och fördes 

in i ett gemensamt dokument, för att skapa en struktur så att likheter och skillnader mellan 

kommunerna och respondenterna enkelt kunde urskiljas. Därefter omskrevs datan om till 

löpande text och mönster skrevs fram. De teman som vi tidigare valt kom att ändras senare 

efter arbete med texten. De teman vi till slut valde att ha i resultatdelen var: Vilka är 

sändarna?; Företrädaren blir mottagaren; Vi skriver mer tydligt och likvärdigt nu; Vem lär 

oss att skriva?; Olika professioners krångelspråk; För vem skriver de korrekt och 

professionellt? Därefter fördes texten in under resultatavsnittet. 

 

Inför analysen av resultatet läste vi igenom resultatet separat för att vi inte skulle färga 

varandras tankar. Anteckningar gjordes under tiden vi läste resultatet, i anteckningarna skrevs 

alla våra tankar in som vi möjligtvis kunde använda i analysen. Därefter gick vi igenom 

forskningen och teorierna vi skrivit om tidigare och gjorde anteckningar om kopplingar 

mellan resultat och forskning/teori. Under analysen har vi kontinuerligt diskuterat 

tillsammans hur vi kan se de olika delarna utifrån de teorier om makt, handlingsutrymme och 

forskning som vi skrivit om tidigare. Vid analysen av materialet användes bland annat en 

egengjord modell (se bilaga 4) som förklarar biståndshandläggarens handlingsutrymme och 

maktförhållanden till lag, organisation och brukare. Alla anteckningar som vi gjorde 

sammanställdes i ett gemensamt dokument. Därefter skrevs anteckningarna om till en löpande 

text där resultatet analyserades och diskuterades utifrån de olika maktbegreppen och 

forskning som vi presenterat tidigare. Avslutningsvis fördes de färdiga texterna in i 

analysdelen. De sex teman som finns i resultatavsnittet återanvänds i analysdelen för att skapa 

en tydlig struktur och koppling mellan resultat och analys, ytterligare ett tema har tillkommit i 

analysdelen, temat Otydliga riktlinjer. 
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4.5. Modeller 

I den här studien har vi framställt två modeller som båda utgår från Lipskys (2010) förklaring 

av handlingsutrymmet.  Den första modellen (se bilaga 3) är en modell som förklarar de tre 

relationerna i en biståndshandläggares handlingsutrymme: lagen, organisationen och 

brukaren. De tre relationerna har alla en påverkan på hur handläggaren väljer att agera i sitt 

arbete. Modellen har formats som en triangel, med handläggaren placerad i mitten, för att ge 

en bild av komplexiteten i handlingsutrymmet och att de olika relationerna även påverkar 

varandra och inte bara handläggaren. 

 

Den andra modellen (bilaga 4) är utformad efter den första modellen om det professionella 

handlingsutrymmet. Det som skiljer den andra modellen från den första är att den innefattar 

de olika maktdimensionerna i de olika “relationerna”. Bland annat finns en strukturell makt 

mellan lagen och handläggaren, liksom en expertismakt mellan handläggare och organisation 

inom det professionella handlingsutrymmet. Första bokstaven i samtliga makttyper har 

placerats i modellen (B = biståndshandläggaren; E = expertismakt; F = formell makt; R = 

relationell makt; S = strukturell makt). Två av relationerna (lagarna, organisationen) och 

handläggaren har ringats in eftersom de tillsammans utgör en stor del av handlingsutrymmet. 

Hur de relationerna samverkar med handläggaren kommer ha en påverkan på hur 

handläggaren ser på sitt handlingsutrymme, och därmed hur handläggaren bemöter brukaren. 

 

Den andra modellen (bilaga 4) har bidragit till en tydlighet och en djupare förståelse av 

studiens analysavsnitt, mycket på grund av att stora delar av analysen utgår ifrån modellen. 

Nackdelen kan vara att modellen är vår tolkning av hur vi förstår och tolkar sambanden 

mellan de olika maktbegreppen och handlingsutrymmet. Läsaren kan ha en egen tolkning som 

inte stämmer överens med vår. 

 

4.6. Arbetsfördelning 

Vi har gjort en jämn fördelning av arbetsuppgifterna genom hela uppsatsen. Vi har 

regelbundet delat upp uppgifter mellan oss så att vi får mer gjort på kortare tid än om vi hade 

gjort allt tillsammans. Inledningsvis letade vi vetenskapliga artiklar på varsitt håll, och delade 

upp så att vi skrev om ungefär lika många forskningar i uppsatsen. Vi deltog båda på alla 

intervjuer, och vi valde att en av oss skulle ställa de frågor vi formulerat innan intervjuerna, 

och den andra ställde följdfrågor. Vi transkriberade två intervjuer var. När resultatet skulle 
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föras in resultatdelen i uppsatsen delade vi upp det så att vi hade ansvar över två intervjuer 

var. En av oss letade litteratur för analysdelen i samband med detta. Efter att en av oss fört in 

resultatet, kompletterade den andra detta avsnitt. En av oss har främst skrivit analysen, men vi 

har under hela vägen varit överens om vad vi ska skriva och hur vi ska tolka resultatet, genom 

att regelbundet diskutera kring det. Eftersom den ena av oss läst på mest om teorin har det 

varit viktigt att vi tillsammans diskuterat och problematiserat de olika teoribegreppen. Vi 

upptäckte att mycket av den tidigare forskning vi hade tidigare inte längre var relevant för vår 

studie. Därför fick en av oss föra in ny forskning under tiden som den andra förde in analysen. 

Vad som skulle skrivas med i diskussionen hade vi redan diskuterat innan, och när vi väl 

skulle skriva så delade vi upp de olika delarna som vi skrev om. 

 

4.7. Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Om en studie är tillförlitlig och har en hög grad av reliabilitet så kommer resultatet, oberoende 

av vem som utför studien, bli likadant (Bryman 2011, s. 354). Om denna studie hade 

genomförts igen finns det en möjlighet att resultatet skulle bli annorlunda än det som 

presenteras i den här studien. Vi har intervjuat olika personer som har olika tankar om hur de 

ser på den skrivande praktiken. Vi har även utfört semistrukturerade intervjuer där vi ställde 

mycket följdfrågor som grundade sig i respondenternas svar. Detta betyder att vi inte har ställt 

exakt samma frågor till alla respondenter vilket gör att vi har fått en variation på den 

insamlade empirin. Detta gör, enligt Bryman (2011) att studiens tillförlitlighet är låg. Dock 

ser vi inte detta som ett problem eftersom detta sätt att utföra studien på gav oss flera 

intressanta diskussioner som vi inte från början hade tänkt på men som samtidigt tillförde 

viktiga delar till studien.  

  

För att studien ska vara trovärdig så behöver forskaren visa att den har genomförts på ett 

professionellt och relevant sätt (Trost 2010, s. 133). För att genomföra intervjuer på ett 

professionellt sätt så förberedde vi oss genom att läsa på om en genomför en intervju samt 

utformade en intervjuguide som vi utgick efter i alla intervjuerna. Alla intervjuer spelades in 

för att vi skulle få med exakt vad respondenterna berättade. Detta ökar både tillförlitligheten 

och trovärdigheten då resultatet utgår från det inspelade materialet. I studiens analys 

diskuterar vi resultatet i relation till olika begrepp såsom handlingsutrymme och maktbegrepp. 

Dessa är redan kända begrepp som använts länge vilket tillför till studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. 
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4.8. Forskningsetiska överväganden 

I en studie som denna är det viktigt att vara medvetna och kontinuerligt reflektera kring 

forskningsetik. Vi utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Det är 

viktigt att deltagarna är informerade om deras roll i studien, vilka villkor som gäller och att de 

deltar på frivillig basis samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som under studiens 

gång (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Deltagarna har gett sitt samtycke till att vara med i studien 

och vi har avidentifierat personerna samt sådana uppgifter som kan identifiera platsen för 

intervjuerna (ibid. s. 9-12). Vi valde att spela in intervjuerna och för att vi skulle kunna göra 

det behövde deltagarna ge sitt samtycke till detta. Intervjupersonerna fick ett informationsbrev 

som förklarade studiens allmänna syfte och deltagarnas villkor. I brevet klargjorde vi bland 

annat att deltagandet i studien var frivilligt, att de är anonyma och att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst. 

 

När man har intervjuat personer som delger information och berättelser är det viktigt att vi 

som forskare återger deras tankar och berättelser korrekt. Vi kan och får inte tolka deras 

berättelser på ett sätt som går emot vad de egentligen menat eller sätta in deras meningar i ett 

annat sammanhang. Materialet hanteras med varsamhet och vi gör inte anspråk på något som 

vi inte har fog för. I och med att vi inte är utbildade i hur man håller i en intervju tror vi att det 

kan ha bidragit till att vissa frågor har ställts på ett fel sätt. Vi upplevde att en minoritet av 

intervjupersonerna tog vissa frågor personligt och att de hamnade i försvarsställning vilket 

kan ha påverkat de svar som vi fick. Därför anser vi att det är viktigt för oss att hantera 

empirin varsamt och framföra deras åsikter på ett rättvist sätt. 

 

5. Resultat 
I den här studien är resultat och analys uppdelat i separata avsnitt. I resultatdelen ges en 

kartläggande presentation av den empiri som samlats in och valts ut, och inledningsvis ges en 

kort beskrivning av de respondenter som deltagit i studien för att ge läsaren en bild av dem. 

Resultatavsnittet är uppdelat i fem olika teman som täcker de mest framträdande diskussioner 

som förts under intervjuerna: företrädaren blir mottagaren, vi skriver mer tydligt och 

likvärdigt nu, vem lär oss att skriva, olika professioners krångelspråk samt för vem skriver de 

korrekt och professionellt. 
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5.1. Vilka är sändarna? 

Resultatet har inhämtats från sju biståndshandläggare som är verksamma inom LSS i olika 

kommuner inom ett geografiskt område. Respondenterna har varierande ålder och har arbetat 

olika länge inom LSS. Majoriteten har gått Socionomprogrammet, men två av respondenterna 

har gått Sociala omsorgslinjen som är föregångaren till den nuvarande socionomutbildning. 

De som gått Sociala omsorgslinjen har valt att gå kurser i efterhand såsom juridik och 

samtalsmetodik för att bygga på sina professionella kunskaper. En av respondenterna berättar 

att skillnaden mellan Sociala omsorgslinjen och Socionomutbildningen är att den förstnämnda 

hade en smalare inriktning, vilket var om äldre, handikappade och arbetsledning. De som 

arbetat inom socialt arbete i drygt 20 år kan se att det skett mycket förändringar under åren, 

bland annat tillkom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under 1990-talet. 

Inledningsvis lades arbetsuppgifterna för den nya lagen på enhetschef/handläggare inom 

äldreomsorgen, men då man insåg att den nya lagen tog mycket tid anställdes en särskild 

LSS-grupp. 

 

5.2. Företrädaren blir textens mottagare 

De respondenter vi träffat möter många olika brukare dagligen. De utreder utefter LSS och de 

tre personkretsar som hör till: kognitiv/fysisk/psykisk funktionsnedsättning. Två av 

respondenterna berättar att personkrets 1 är den vanligaste de utreder. Under 1:an tillhör 

utvecklingsstörning, Aspergers syndrom, autism eller autismliknande tillstånd. En av 

respondenterna säger att det är ungefär lika många brukare med varje diagnos som ansöker 

om insatser genom LSS. En annan respondent säger att det är svårt att utgå ifrån vilken/vilka 

diagnoser som är vanligast förekommande, men att utvecklingsstörning är vanligt i den 

kommunen. Två respondenter berättar att få brukare med en psykisk funktionsnedsättning vill 

ta del av sin utredning. Alla av respondenterna har en uppfattning om att brukare generellt 

sällan vill ta del av sin utredning. En av respondenterna misstänker att det kan bero på att det 

är mentalt svårt för många att läsa sin egen utredning eftersom det står uppstaplat vad 

brukaren inte klarar av. Samma respondent säger att många brukare är nöjda bara de får sin 

hjälp. 

 

När det kommer till hur handläggarna uppfattar brukarnas läsförmåga är majoriteten av 

respondenterna överens om att många brukare med kognitiv funktionsnedsättning inte har 

förmågan att förstå språket i en utredning. Något som diskuterades i två av intervjuena var 



Kapitel 6. Analys 

 29 

dilemmat kring en brukare med grav utvecklingsstörning och att det inte är möjligt att anpassa 

en text efter dessa brukare. Bland annat pratar två av respondenterna om att det finns andra 

sätt att kommunicera med dessa brukare, genom till exempel bilder. En av respondenterna 

jämför utvecklingsstörning med autism, och säger att de med autism generellt har bättre 

förutsättningar för att förstå en text. Brukare med psykisk funktionsnedsättning har lättare än 

de med kognitiv funktionsnedsättning att läsa och förstå sin utredning. 

 

Alla respondenter uttrycker att tanken är att utredningen ska skrivas för brukaren, men ibland 

uppstår ett dilemma utifrån att handläggarna har en generell uppfattning om att många av de 

brukare som ansöker om insatser hos dem inte har förmågan att läsa sin utredning. Vem ska 

utredningen i stället riktas till? Bland annat nämner en respondent att när en brukare har en 

grav utvecklingsstörning för hon per automatik en dialog med den som företräder
4
 brukaren, 

och det blir också en företrädare som tar del av beslutet. En annan respondent förklarar att om 

en brukare inte har förmågan att förstå en text är det upp till den gode mannen (företrädaren) 

att sörja för brukaren. En brukare har en företrädare av en orsak. Samma respondent 

diskuterar även om en brukare som är ett barn, och därför har en vårdnadshavare som 

företräder denne. Då skriver respondenten utredningen så att språket riktas till 

vårdnadshavaren. Samma respondent berättar att hon inte skriver annorlunda när hon skriver 

en utredning för ett barn. Två av respondenterna berättar att de inte gör någon skillnad alls 

beroende på vilken som är mottagaren, de skriver på samma sätt i alla utredningar. Som 

motargument till det säger en av respondenterna att det är viktigt att som handläggare tänka 

individuellt när de gör en bedömning i hur stor läsförmåga en brukare har. Respondenten 

menar att hon alltid har en tanke om att den enskilde vill läsa sin utredning, och att språket 

ska anpassas så att denne förstår genom att skriva så enkelt som det går. Två respondenter 

berättar att de ibland kan sätta sig ner med en brukare, som inte förstår språket i utredningen, 

och muntligt förklara vad de ska få för hjälp. I samband med det säger en respondent att man 

som handläggare aldrig kan anta att en brukare förstår något eller inte. 

 

Sammanfattningsvis kan ett mönster urskiljas hos respondenterna, att de ofta riktar sig till 

företrädaren i stället för brukaren när de skriver en utredning. Alltså blir företrädaren 

mottagaren av utredningen. 

                                                 
4
 En företrädare kan vara t.ex. en god man eller en vårdnadshavare. Att vara en företrädare för en person innebär 

att man fungerar som ombud och får ta vissa viktiga beslut åt en person, eftersom personen själv inte av olika 

anledningar kan det (Ne.se u.å.) 



Kapitel 6. Analys 

 30 

 

5.3. Vi skriver mer tydligt och likvärdigt nu 

När vi ställer frågan inledningsvis om respondenterna har några tydliga riktlinjer för hur en 

utredning ska skrivas får vi varierande svar. Vi får en uppfattning under intervjuerna att 

majoriteten av respondenterna inte tänker på utredningens rent språkliga del när frågan ställs, 

och i stället börjar diskutera struktur i utredningarna. Alla respondenter säger inledningsvis att 

de inte har tydliga riktlinjer för hur de ska skriva en utredning. En respondent berättar då om 

att de genom tidigare kollegiala granskningar mellan kommuner har tagits fram vissa riktlinjer 

för hur en utredning ska skrivas, och att det under många år byggts fram hur de ska skriva. En 

annan respondent berättar att de arbetar med en ny arbetsmetod som de gjort en kortare 

period, som kallas för IBIC (individen behov i centrum). De andra två kommunerna har börjat 

lära sig att använda arbetsmetoden, men har ännu inte hunnit implementera det helt som ett 

nytt sätt att skriva utredningar. Sammanfattningsvis finns i nuläget inga tydliga riktlinjer för 

hur en utredning ska skrivas i två av kommunerna, och den tredje kommunen har tidigare 

varit i samma läge. IBIC kan ses som en arbetsmetod som ger tydliga direktiv för hur 

handläggarna ska skriva en utredning. Därför förklaras nedan vad IBIC är samt vilka för- och 

nackdelar respondenterna har berättat om gällande arbetsmetoden. 

 

IBIC går ut på att fokuset i utredningarna ska vara på vilka behov en brukare har, och där 

utgår de ifrån tydliga rubriker som behandlar en brukares olika livsområden.  Enligt ett 

utförligt kompendium från Socialstyrelsen (2016) handlar IBIC mycket om att underlätta 

handläggarens arbete genom att skapa tydlighet i utredningsskrivandet. Genom arbetsmetoden 

skapas även en gemensam nationell terminologi och fackspråk i och med att samma rubriker 

används både för handläggare och de yrken som verkställer besluten. Risken för missförstånd 

och dubbeldokumentation minskas, handläggningen blir likvärdig. Med detta följer också att 

patient- och rättssäkerheten ökar. IBIC är en rekommendation från Socialstyrelsen, alltså inte 

ett måste, men enligt Socialstyrelsens juridiskt bindande föreskrifter ska “journalanteckningar 

och andra handlingar som upprättas och som hör till den enskildes personakt ska vara väl 

strukturerade och tydligt utformade. Begrepp som används i dokumentationen ska så långt 

som möjligt vara entydiga” (SOSFS 2014:5 4kap 8§). Föreskiften innebär att 

biståndshandläggarnas arbete helst ska grunda sig i dessa typer av rekommendationer 

(Socialstyrelsen u.å.). 
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IBIC kan ses som ett steg mot att förenkla utredningen för brukaren, och endast fokusera på 

det väsentliga: brukarens behov. Handläggarna får tydliga riktlinjer för hur en utredning ska 

skrivas som dessutom är nationellt. En av respondenterna, som inte har börjat arbeta med 

IBIC ännu, uttrycker en oro inför det nya arbetssättet. De känner en rädsla att införa 

standardbegrepp, gemensamma riktlinjer/förhållningssätt. De menar att det finns en risk att 

utredningsskrivandet blir mer automatiserat, mindre mänskligt och att man tappar det 

individuella. De säger dock att de inte arbetar med instrumentet än och kan inte tillräckligt 

mycket för att ha en korrekt bild av det. 

 

Respondenterna i den kommunen som redan är inne i det nya arbetssättet är desto mer 

positiva till det. Respondenterna menar att strukturen på utredningen, specifikt rubrikerna, 

skapar en tydlighet för brukaren, och endast fokuserar på det mest väsentliga. En respondent 

ger exempel på vad som är väsentligt eller inte. Hon berättar att om en brukare har en katt och 

pratar väldigt mycket om den och säger att hen inte vet hur hen skulle klara sig utan katten när 

hen ska flytta, då skulle hon ta med det i utredningen eftersom det är mycket viktigt för 

brukaren och då väsentligt att ta med. Hade brukaren å andra sidan inte sagt något alls om 

katten under mötet hade handläggaren inte tagit med det i utredningen. Tidigare kunde deras 

utredningar vara mycket längre, men i och med IBIC har utredningarna kortats ned avsevärt 

(kvantitet vs kvalitet). Det verkar vara detta som den föregående respondent känner oro för, 

att så mycket skalas av, och att det mänskliga försvinner med det. En fördel med att skala av 

“onödig” fakta i utredningarna kan vara att brukaren inte behöver lämna ut så mycket 

information om sig själv. Rättssäkerhet är en annan fördel som samma respondent tar upp. 

Det är rättssäkert för att de arbetar mer likvärdigt kollegor emellan, och att bedömningarna 

blir mer enhetliga. 

 

IBIC som arbetssätt är viktigt att diskutera i den här studien eftersom det är ett helt nytt sätt 

att dokumentera och skriva utredningar på och som är ett direktiv som stramar åt 

biståndshandläggarens handlingsutrymme. Enligt de som arbetar med IBIC har utredningarna 

blivit tydligare, men om arbetssättet kommit närmare ett klarspråk är en annan fråga, som inte 

kommer besvaras i den här studien. En annan anledning till att det är viktigt att diskutera 

arbetsmetoden i studien är att de respondenterna som arbetar med IBIC relaterar mycket till 

arbetssättet, och ger ofta exempel på olika rubriker som används. Det är även intressant att 

dem respondenter som inte börjat arbeta på det sättet är negativt inställda. De talar mycket 

utifrån hur de skriver nu, och som den första kommunen skrev förut. 
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5.4. Vem lär oss att skriva? 

Respondenterna berättar om flera faktorer som bidrar till att de lär sig att skriva utredningar, 

som också möjliggör en professionell utveckling i den skrivande praktiken. De faktorer som 

respondenterna tagit upp har nästan uteslutande med kollegialt lärande att göra. 

 

Först och främst uttrycker flera av handläggarna att de inte fått med sig i utbildningen hur de 

ska skriva utredningar. I en universitetsutbildning ställs krav på att studenten ska ha ett högt 

akademiskt språk, som flera respondenter diskuterar, men sedan när studenten möter 

verkligheten så ställs hen inför nya utmaningar. Ett utrednings språk skiljer sig mycket från 

språket i en C-uppsats, och det blir då upp till de yrkesverksamma att lära upp en 

nyexaminerad socionomstudent att lära hen att skriva på ett nytt sätt. De respondenter som 

diskuterar detta verkar se det som en självklarhet att det är det ingår i deras arbetsuppgift, och 

ser det inte riktigt som ett problem. En handläggare berättar att hon i början som handläggare 

läste andras utredningar för att få en uppfattning om hur en utredning ska skrivas, men att hon 

efterhand som hon kände sig tryggare formade en egen stil att skriva på, som är mer anpassad 

efter henne. En annan respondent berättade att när hon var ny kunde hon gå till en kollega och 

be att hen skulle kolla igenom exempelvis hur hon hade skrivit målformuleringen. Samma 

respondent förklarade att flera av de nyanställda inom området går till sina kollegor för att 

bolla hur de ska skriva och formulera sig i olika situationer och att de till och med kan sitta 

bredvid för att kunna ge stöd och lära de nya hur de ska skriva. En annan respondent berättar 

att de finns till hands om en nyanställd vill att de ska läsa igenom sin utredning, kontrollera att 

det skrivits på rätt sätt och ge synpunkter utefter det. Frågan blir då i enlighet med det 

ovanstående, vems ansvar är det egentligen att en nyexaminerad socionom lär sig skriva på ett 

sätt så att mottagaren förstår? Vilka krav kan ställas på utbildningen? 

 

Alla respondenter berättar att om de har en språklig fråga vänder de sig till sina kollegor i 

första hand, men två respondenterna säger till och med att det inte finns några andra 

alternativ, förutom chefen men det har aldrig hänt att de vänt sig dit. När de då vänder sig till 

sina kollegor kan ett exempel som de diskuterar vara när de lärde sig det nya arbetssättet 

IBIC. I början var det svårt för handläggarna att veta vad som skulle skriva under varje rubrik, 

men att de hjälpte varandra genom att diskutera fram en lösning. Att bolla med varandra och 

lära sig av varandra är något som en av respondenterna säger är väldigt skönt att kunna göra. 

Genom att bolla med varandra, diskutera hur de ska skriva något och kunna ifrågasätta hur 
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den andre har skrivit och varför de skrivit på det sättet är en viktig del för att de ska utvecklas 

i sitt professionella språk menar hon. Alla respondenter berättar också att de regelbundet läser 

varandras utredningar för att bland annat se om de kan byta ut vissa ord, eller om texten går 

att förstå. De har även möjlighet att läsa tidigare utredningar för att till exempel hitta förslag 

på hur en målformulering ska skrivas. Endast två av respondenterna berättar att de är 

medvetna om att det finns klarspråksråd tillgängliga i form av skrivregler för myndigheter, 

men att det inte är något som de använder regelbundet. 

 

Alla respondenter berättar att de åker på regelbundna nätverksträffar där de möter och 

diskuterar med andra biståndshandläggare från andra kommuner. Just nu är det mycket 

aktuellt att diskutera de nya prejudicerande domarna som kommit gällande personlig 

assistans. Utifrån det som respondenterna berättat verkar det som att diskussioner om språket i 

utredningarna har fått stå tillbaka. Alla säger att det är ett ämne som sällan tas upp, men en av 

respondenterna tycker att det är något som borde pratas om mer. De kan dock diskutera vilka 

frastexter som används inom respektive kommun, och att de använder varandras frastexter. 

Det har även förekommit att de har diskuterat om de ska skriva “undertecknad” eller “jag” i 

utredningarna. Nätverksträffarna skulle kunna vara ett forum för att diskutera klarspråk, men 

de har ingen direkt förklaring till varför det inte diskuteras. Om de har en fråga gällande 

språket i utredningarna var alla samstämmiga och sade att de i första hand vänder sig till 

kollegorna. Endast två av respondenterna berättar att de var medvetna om att det finns 

klarspråksråd i form av skrivregler för myndigheter tillgängliga, men att det inte är något som 

de använder regelbundet. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att respondenterna nästan uteslutande ser kollegorna som den 

viktigaste faktorn för att utveckla den skrivande praktiken. 

 

5.5. Olika professioners krångelspråk 

Något som majoriteten av respondenterna diskuterade var problematiken kring att flertalet 

professioner ska ha sin del i utredningen. Läkare, arbetsterapeuter, Försäkringskassan och 

jurister är de professioner som tillsammans med handläggaren skapar utredningen. När en 

biståndshandläggare har fått in alla intyg som krävs för utredningens bedömning är det upp 

till hen att föra ihop alla dessa fackspråk, så att de blir begripligt för brukaren. 
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De är alla överens om att språket i läkarintyg och domar har en högre språknivå än vad kanske 

brukaren har, men de som talade om läkarintyg uttrycker att de inte vågar eller får ändra 

läkarens språk, med risk för att de ändrar innebörden. De respondenter som pratar om språket 

i läkarintyg och domar säger att de inte alltid förklarar det på ett enklare sätt. En av 

respondenterna nämner uttryckligen att de har som rutin att skanna in läkarintyget, och citera 

domar. Det som är väsentligt för utredningen i läkarintyget kan förklaras under respektive 

rubrik på ett enklare språk, men läkarintyget i sig får inte ändras. I förhållande till domarna 

säger en av respondenterna att hon hänvisar till domen och skriver till exempel: “utifrån den 

här domen ser jag på det här sättet”, och utvecklar sitt resonemang utifrån citatet. 

Anledningen till att de använder sig av domar är att få stöd i sin bedömning. En av 

respondenterna säger att de skulle kunna anstränga sig mer för att förenkla lagtexten i 

utredningen, men att det är en utmaning med de befintliga förutsättningarna att skriva 

utredningen så att den blir begriplig för mottagaren. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är många professioner som ska ha sin del i 

utredningarna, och att det då blir svårt för handläggarna att få språket i utredningen enhetlig 

när de inte har den expertis som varje profession har. 

 

5.6. För vem skriver de korrekt och professionellt? 

Det finns ett annat dilemma som har framkommit i respondenternas diskussioner. Å ena sidan 

så säger alla respondenter att de ska/bör skriva utredningarna för den enskilde, och att 

språkanpassningen mycket handlar om att de ska skriva lättbegriplig svenska och undvika 

krångliga ord. Som en respondent uttryckte sig: “För det vet vi ju själva om vi får hem en 

myndighetstext, man förstår inte vad [som] står där. Det behöver man ju inte ha nån diagnos 

för.” (T-C). Å andra sidan säger flera av respondenterna att de måste skriva ett korrekt och 

professionellt språk och en av dem säger till och med att det är viktigt med fackspråk i 

utredningen. 

 

En respondent säger att i en myndighet har det alltid varit så att språket ska vara korrekt, och 

hon berättar vidare att i ett av sina tidigare arbeten, på en annan myndighet, var det väldigt 

viktigt att språket var korrekt och utan stavfel. Det är svårt att ändra sitt språkbruk när man 

arbetat så länge inom en sådan myndighet. Samma respondent säger i intervjun att ”[…] det är 

ingen som har klagat i alla fall att dem inte förstår”. En respondent säger att de representerar 
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en myndighet, och att de som handläggare måste uttrycka sig korrekt och professionellt. 

Exempelvis kan nämnas att om en brukare använder mycket svordomar i mötet, väljer 

handläggaren att utesluta svordomarna när utredningen skrivs. Det är svårt att få en enhetlig 

utredning om de går från att skriva svordomar till att läkaren skriver korrekt och 

professionellt. Ett annat exempel som två respondenter berättade var att de använder ord som 

“dessvärre” och “framgår att”. En annan respondent tar upp “bifall” och “tillgodoses”. De är 

medvetna om att de orden kan uppfattas som krångliga för vissa brukare, men i alla fall ord 

som bifall och tillgodoses förväntas de använda i en utredning. 

 

Det här ovan beskrivna blir ett dilemma eftersom de har vissa föreställningar om hur en 

myndighet bör formulera sig, som dessutom inte alltid stämmer överens med hur språket bör 

anpassas för att en person med lägre läsförmåga ska få bättre förutsättningar att förstå sin 

utredning. 

 

6. Analys 

För att genomföra analysen har vi använt oss av de olika maktrelaterade begreppen som 

presenterats i teoriavsnittet och i tidigare forskning (myndighetsutövning, handlingsutrymme, 

strukturell makt, formell makt, relationell makt samt expertismakt).  Analysavsnittet består av 

sex teman, och fem av dem har samma rubrik som i resultatavsnittet. Analysavsnittet inleds 

med det sjätte temat: Otydliga direktiv från organisationen. Det temat följs sedan av de fem 

andra teman som hör ihop med respektive rubrik från resultatavsnittet, detta för att göra det 

tydligt för läsaren. 

 

Vi har utgått mycket från modellen nedan (se även bilaga 4) när vi analyserar resultatet, och 

under första temat förklarar vi hur den är tänkt att tolkas. 
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Modellen kommer genomgående användas och förklaras under hela analysavsnittet. Modellen 

handlar om biståndshandläggarens handlingsutrymme där de tre relationerna organisation, 

lagen och brukaren påverkar varandra inom denna triangel. Vi har lagt till fyra andra faktorer: 

expertismakt, strukturell makt, formell makt och relationell makt. Dessa maktfaktorer har 

också en stor påverkan i triangelns relationer. Ringen symboliserar att handlingsutrymmet 

skapas mycket utifrån handläggarens relation till lagen och organisationen, som i sin tur 

påverkar hur handläggaren bemöter brukaren. 

 

6.1. Otydliga direktiv från organisationen 

Som presenterats i resultatavsnittet har handläggarna länge haft otydliga direktiv för hur de 

ska skriva en utredning. Det är först på senare tid som en del av respondenterna börjat arbeta 

utefter den nya arbetsmetoden IBIC. Vi kommer diskutera mer om IBIC som arbetsmetod 

senare i analysavsnittet, och i stället här fokusera på hur vi kan förklara och förstå hur 

otydliga direktiv från organisationen kan påverka hur handläggarna tolkar och använder sitt 

handlingsutrymme. 

 

Lagarna bygger en struktur för hur en handläggare ska/får arbeta och de skapar ramar för 

handläggarens handlingsutrymme. LSS är inte lika tolkningsbar som till exempel ramlagen 

Socialtjänstlagen, vilket innebär att strukturen blir hårt dragen och handlingsutrymmet 

mindre. En annan faktor som påverkar handläggarens handlingsutrymme är den expertismakt 

(Börjesson & Rehn 2009) som hen besitter. Expertis har handläggaren genom att hen har 

kunskap om lagarna och organisationen då en brukare vanligtvis inte har samma insyn i 

organisationen som handläggaren. Men en handläggare kan inte utöva makt genom lagarna 

om hen inte har en organisation bakom sig. Om en lag skulle vara otydlig, eller tolkningsbar 

såsom socialtjänstlagen, ska organisationen förtydliga hur handläggarna ska tänka och tolka 

detta genom riktlinjer och direktiv. Riktlinjer och direktiv kan ses som ett sätt att skapa 

struktur. Vi kan ta exemplet om insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det 

står inte i lagen att den brukaren har rätt till insatsen boendestöd, det är i stället kommunens 

uppgift att ta ställning till vilken insats som ska erbjudas och hur den ska vara utformad. 

Alltså stramas handläggarens handlingsutrymme åt trots att lagen är tolkningsbar. Det ovan 

beskrivna innebär att lagarna och organisationen har en stor påverkan på hur handläggaren 

arbetar genom att de ger ut direktiv, med andra ord skapar de strukturen för handläggarens 

arbete, som kan ses som en sorts strukturell makt (Franzén 2010). 
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Riktlinjerna för hur en utredning ska skrivas är otydliga i två av kommunerna, och har varit 

otydliga för den kommunen som nu arbetar med IBIC. Lagen är tydlig, språket i en offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Alla respondenter vi intervjuat uttrycker 

dock att de tidigare inte hade några tydliga riktlinjer från organisationen, vilket kan tyda på att 

det brister i kommunikationen mellan lagen och organisationen och ansvaret om hur en 

utredning ska skrivas läggs på handläggaren. Det är just den delen som blir mest intressant i 

vår studie, hur handläggaren med befintliga förutsättningar använder sitt handlingsutrymme 

när de skriver en utredning. 

 

Relationell makt (Franzén 2010) är ännu en faktor som har inverkan på handläggarens 

handlingsutrymme, och det handlar om att makten i relationen är rörlig, den kan förflyttas 

mellan inblandade parter. Relationen mellan organisation och handläggare fungerar på det 

sättet. En organisation kan ge ut direktiv, men handläggaren har också möjlighet att påverka 

organisationen genom att exempelvis uppmärksamma bristerna i direktiven. Alltså kan en 

handläggare be organisationen om att till exempel få utbildning i att skriva, vilket en av 

respondenterna gjort utan resultat 

 

Det vi förklarat ovan visar att relationen mellan lagen, organisationen och handläggaren är 

komplex och att det finns flera maktfaktorer som påverkar handlingsutrymmet för 

handläggaren. Det är framförallt strukturen i lagar och organisation skapar förutsättningar för, 

eller hindrar, handläggaren i sitt arbete. 

 

6.2. Företrädaren blir textens mottagare 

En biståndshandläggare måste inom sitt handlingsutrymme förlita sig mycket på sin 

professionella expertis. De har kunskaper om organisationen och lagarna, men det är också 

nödvändigt att ha en förståelse för den målgrupp som de möter. Det är generellt sett en 

skillnad på att bemöta en brukare med eller utan en (kognitiv) funktionsnedsättning. 

 

De biståndshandläggare vi intervjuat har stora kunskaper om de olika diagnoser som de möter 

hos brukarna, och vet till exempel att de inte kan begära av brukare med en grav 

utvecklingsstörning att hen ska förstå en text. Det är först när det görs skillnad mellan 

brukarnas olika förmågor att förstå en text som handlingsutrymmet kan vidgas. En 

biståndshandläggare kan inte påstå att det bara finns en förmåga, och att det går att definiera 
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en sorts brukare inom målgruppen. Om de bara hade haft en definition av brukare hade det 

varit mycket ”enklare” för handläggarna att anpassa sig till den typen av mottagare när de 

skriver en utredning. Då skulle de kunna ha standardbegrepp som passar alla och som 

effektiviserar skrivandet för handläggaren. 

 

Frågan är då, var skulle handläggaren i så fall sätta den språkliga nivån på texten? Ska 

handläggarna utgå ifrån att ingen kan förstå sin utredning, såsom en brukare med grav 

utvecklingsstörning, eller ska de anta att alla brukare kan förstå en text och har samma 

läsförmåga? Respondenterna ger uttryck för att målgruppen de möter är heterogen i och med 

olika diagnoser, och som flera av dem säger beror det inte endast på brukarens diagnos, det är 

väldigt individuellt vilken språklig nivå denne kan förstå. När skillnaderna tydliggörs kan 

biståndshandläggaren teoretiskt sett ha bättre förutsättningar att avgöra om en brukare har 

förmågan att förstå en text. Då kan det bli problematiskt om handläggarna skriver alla 

utredningar på samma sätt, utan att anpassa efter varje enskild mottagare. 

 

Vi har upptäckt att det finns en anledning till att biståndshandläggarna riktar sin skrivna text 

till företrädaren i stället för brukaren, och det är värt att diskutera. Lagen uttrycker tydligt att 

språket i offentligheten ska vara vårdat, enkelt och begripligt och enligt bland annat Britt-

Louise Gunnarsson (1982) är en text begriplig för läsaren om den är anpassad efter 

mottagaren. Mottagaren bör ju rimligtvis vara brukaren och den person som utredningen ska 

riktas till, men om den här brukaren inte har förmågan att förstå texten måste texten riktas till 

någon annan. Då väljer biståndshandläggarna många gånger att rikta den till brukarens 

företrädare. Då kanske det blir viktigare att rikta språket till företrädaren, eftersom det är hen 

som ska motta texten? Expertisen blir därmed ett medel för att utöva makt mot brukarna 

eftersom det är upp till handläggarna att - utefter sitt professionella handlingsutrymme och då 

specifikt kunskaper om brukarna - avgöra om en brukare har förmågan att förstå en text eller 

inte. För att återkoppla till klarspråksparagrafen som säger att en myndighets språk ska 

anpassas till mottagaren kan vi fundera kring att, om nu företrädarna blir mottagaren av 

utredningen, borde det tekniskt sett innebära att handläggaren ska anpassa sitt språk efter 

företrädarens förmåga att förstå en text. Ligger det inom handläggarens handlingsutrymme att 

göra det? 

 

6.3. Vi skriver mer tydligt och likvärdigt nu 
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IBIC kan ses som ett sätt för organisationen (Socialtjänsten och kommunen) att skapa 

strukturer för skrivandet. Arbetssättet har, som nämns i resultatavsnittet, många fördelar och 

de respondenter som arbetat på detta sätt ställer sig mycket positiva till IBIC. Förutom att 

arbetssättet kan ses utifrån att organisationen skapat struktur, på samma sätt som förklarats 

under temat om otydliga direktiv, kan också ses utifrån relationen mellan organisation och 

handläggaren. 

 

För att organisationen ska kunna ge riktlinjer till handläggarna krävs att de har en relation där 

organisationen är överordnad och handläggaren underordnad. Överordnad i den bemärkelse 

att de riktlinjer som ges ut till handläggarna är de som gäller. Däremot om handläggarna 

upplever att det nya arbetssättet inte alls passar in i deras arbete kan de uppmärksamma detta 

och gå emot organisationen. Det har att göra med att makten i en relation är rörlig (Franzén 

2010), att den kan förflyttas mellan olika aktörer inom en relation. Likaså om en handläggare 

väljer att byta arbetskommun kan inte den gamla organisationen utöva makt mot 

handläggaren, eftersom de inte längre har den typen av relation. 

 

Den formella makten (Dunér & Nordström 2005) kommer utav att handläggaren har 

organisationen och lagen bakom sig i sin myndighetsutövning. När organisationen kommer 

med nya riktlinjer blir det automatiskt att brukaren påverkas av detta. När riktlinjerna 

dessutom handlar om skrivandet kommer det att ändra förutsättningarna för brukaren att 

förstå texten i en utredning, förhoppningsvis till det positiva. Respondenterna upplever att det 

nya sättet att skriva utredningar blir tydligare när de bland annat bara fokuserar på det 

väsentliga för utredningen. Väsentligt kan variera från brukare till brukare, och det är upp till 

handläggaren att avgöra vad som är väsentligt. Sammanfattningsvis har de en upplevelse om 

att IBIC ska kunna ge brukarna bättre förutsättningar att förstå en text jämfört med innan då 

direktiven var otydligare. 

 

I och med IBIC begränsas handläggarens handlingsutrymme eftersom de tidigare hade större 

möjlighet att skriva utredningar på ett individuellt sätt. De respondenterna berättar att de 

tidigare kunde sväva ut mycket i texten, och att det ledde till att mycket av det som skrevs var 

oväsentligt. Enligt dem ökar rättssäkerheten med IBIC eftersom de nu skriver mer likvärdigt. 

Det innebär att handläggarna ställer sig positivt till att deras handlingsutrymme stramats åt. 

De respondenter som inte arbetar med IBIC uttrycker dock en oro för det minskade 

handlingsutrymmet. 
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Slutligen kan konstateras att IBIC är ett sätt för organisationen att få struktur för 

handläggarnas skrivande praktik, och trots att handläggarens handlingsutrymme har 

begränsats i och med de nya direktiven är de positivt inställda till det nya sättet att skriva. Det 

begränsade handlingsutrymmet kan till och med vara nödvändigt för att strukturen för den 

skrivande praktiken ska fungera och för att rättssäkerheten ska öka för brukaren. 

 

6.4. Vem lär oss att skriva? 

Om riktlinjerna är otydliga från organisationen finns en risk att en arbetsgrupp själv får skapa 

en norm för hur arbetet ska utföras, vilket de respondenter vi intervjuat har fått göra med sin 

skrivande praktik. Mycket av deras sätt att skriva byggs på utveckling genom tiderna, de som 

arbetat länge har skapat egna yrkeserfarenheter om hur de ska skriva och de nyexaminerade 

får lära sig av de som arbetat längre. 

 

Organisationen lägger ansvaret på arbetslaget och på de handläggarna med mer erfarenhet, i 

stället för att skapa tydligare riktlinjer. Eftersom det heller inte ingår i utbildningen hur man 

skriver så att brukaren (mottagaren) förstår kan det ses som en strukturell brist även i 

utbildningen, vilket kan ha medfört en bristande expertis hos handläggaren. Det har lett till att 

arbetsgruppen i respektive kommun skapat ett eget legitimt sätt att skriva på. 

 

Nätverksträffarna kan ses som en ambition att vidga handläggarnas egen expertis och lära från 

andra. Det skulle kunna vara ett bra forum att diskutera skrivandet där, men andra 

diskussionsämnen prioriteras. Återigen tolkar vi det som att det kan vara organisationens 

ansvar, och att organisationen hade kunnat ge tydliga direktiv för vad som är viktigt att 

diskutera på mötena. Däremot verkar handläggarna inte se skrivandet som ett stort problem, 

utan som något som bara behöver diskuteras på arbetsgruppsnivå. Det är möjligt att om 

handläggarna uppmärksammat en problematik kring de otydliga direktiven gällande 

skrivandet hade organisationen tagit tag i situationen och kanske gett de anställda möjlighet 

att gå en skrivarkurs. Allt detta kan påverka relationen mellan handläggaren och brukaren, 

alltså att handläggaren utövar makt i relationen utifrån oklara direktiv. Rättssäkerheten för 

brukaren kan bli lidande när en egen norm för skrivandet skapas i varje arbetsgrupp eftersom 

det då skrivs på olika sätt i olika kommuner. Om de hade diskuterat detta på nätverksträffarna 

skulle de kunna se likheter och skillnader, och kanske komma fram till gemensamma riktlinjer 

för hur de ska skriva. 
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6.5. Olika professioners krångelspråk 

I arbetet som handläggare krävs det att kunna kommunicera med andra professioner såsom 

läkare, arbetsterapeuter och personal i verkställigheten (t.ex. hemtjänstpersonal). Då många av 

respondenterna berättar att de ofta använder sig av domar när de vill finna stöd i sin 

bedömning är det även jurister som de kommunicerar med. Det är därmed många olika 

professioner som ska ha sin del i utredningen. Läkaren stärker brukarens 

personkretstillhörighet med läkarintyget, arbetsterapeuten belyser vilka behov brukaren har 

och juristerna sätter ramar för hur lagar ska tolkas. Alla de professionerna har ett eget 

fackspråk som för vissa kan anses vara krångligt många gånger. Hur blir det då när 

handläggaren ska samordna alla dessa språk i en utredning? 

 

Vi har tidigare i analysavsnittet tydligt visat sambanden i den modell vi presenterat, där 

organisationen och lagen har en stor påverkan på handläggarens handlingsutrymme. 

Teoretiskt sett skulle vi kunna placera varje enskild profession i mitten av den modellen, och 

ersätta biståndshandläggaren. Vilket ansvar har de respektive professionerna för att språket i 

deras texter ska vara förståeliga för brukaren. Läkare, arbetsterapeuter och jurister tillhör alla 

en offentlig verksamhet och har därmed ett krav att uttrycka sig språkligt på ett sätt så det blir 

begripligt för mottagaren. Ansvaret läggs då ofta på handläggaren som får agera spindeln i 

nätet och integrera de andra professionernas språk i utredningen. Flera respondenter berättar 

att de inte får ändra språket i ett läkarintyg just för att de inte vill ändra innebörden i texten, 

och då göra intrång på läkarens professionella bedömning. 

 

Hur den organisatoriska strukturen ser ut för de respektive professionerna är inte klarlagt i 

studien, men det är ändå nödvändigt att påpeka just för att flera professioners språk blandas i 

de utredningar som riktas till brukarna. Utifrån det handläggarna har berättat verkar de se det 

som en självklarhet att det ligger inom deras ansvarsområde att samordna de olika 

professionernas språk i utredningarna. Därför skulle slutsatsen kunna dras att handläggarnas 

organisatoriska struktur inte har riktlinjer för hur handläggarna ska hantera detta dilemma. 

 

6.6. För vem skriver de korrekt och professionellt? 

Som presenterats i resultatet har respondenterna en föreställning om att deras språk ska vara 

korrekt och professionellt eftersom de representerar en myndighet, men de har ändå en 
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förståelse för att den typen av språkbruk kan vara krångligt för en brukare. Det här dilemmat 

kan förklaras utifrån en “sten-sax-påse-teori”. Stenen agerar handläggarens 

handlingsutrymme, saxen är begriplighet och påsen är föreställningar om hur en myndighet 

ska skriva. Föreställningar om hur en myndighet ska uttrycka sig språkligt hindrar 

handläggaren från att använda sitt handlingsutrymme fullt ut. När handläggaren inte använder 

sitt handlingsutrymme för att anpassa språket i utredningar blir begripligheten i texten 

lidande. På samma sätt kan begriplighet, i form av tvingande lagar, förändra myndigheternas 

föreställningar. 

 

Hela handläggarens arbete grundar sig i myndighetsutövning, som i sig blir en formell makt i 

relationen mellan handläggare och brukare. Hur den formella makten sedan kommer till 

uttryck har att göra med vilka lagar som finns, hur organisationen är formad men också vilka 

föreställningar som finns inom organisationen eller i handläggaryrket. Om handläggarna har 

en föreställning om att de representerar en myndighet, och då ska uttrycka sig korrekt och 

professionellt, kommer den formella makten gentemot brukaren att formas utefter det. 

 

Handlingsutrymmet i det här fallet har att göra med att handläggaren är medveten om att ett 

krångligt myndighetsspråk kan vara svårt för brukarna att förstå, men trots den vetskapen 

anammar de ändå myndighetens (organisationens) föreställning om korrekthet i språket. En av 

respondenterna sade att ord som dessvärre, framgår och tillgodoses är typiska ord som kan 

uppfattas som svårbegripliga. När respondenterna säger att de är medvetna om att vissa ord är 

svårare för en brukare med en låg läsförmåga att förstå, men att de ändå använder sig av 

sådana ord, blir det en form av relationell maktutövning mellan handläggaren och brukaren. 

Föreställningarna i organisationen om att handläggarna ska uttrycka sig korrekt och 

professionellt blir en strukturell makt gentemot handläggaren. Handläggaren kommer 

påverkas i sin skrivande praktik vilket innebär att handläggaren utövar makt i relationen till 

brukaren. Makten ligger i att handläggaren har möjlighet att anpassa sitt språk. 
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Den struktur som kommer från organisationen går emot det som lagen säger: att språket i 

offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det skulle kunna bero på det som 

flera av respondenterna säger, att det alltid har varit så i myndigheterna att språket är 

krångligt. En respondent berättar att hon kommer från ett tidigare yrke där det var viktigt att 

uttrycka sig korrekt och formellt, och att hon nu upplever det som svårt att anpassa sig till att 

skriva begripligt för en brukare. 

 

Återigen urskiljs en situation som vi analyserade i IBIC-avsnittet då relationen mellan 

handläggare och organisation går ut på att organisationen är överordnad. Organisationen har 

ett hårt grepp om makten i det här avseendet, men egentligen borde det inte behövas, eftersom 

det finns en lag som ska förhindra krånglig myndighetssvenska. Det blir då istället upp till 

handläggarna att använda sitt handlingsutrymme för att kunna ändra språket, men på grund av 

de rådande föreställningarna i organisationen om hur de ska skriva, blir texterna krångligare 

än nödvändigt och brukaren blir lidande. 

 

För att återkoppla till sten-sax-påse-teorin kan vi säga att  de föreställningarna som finns inom 

myndigheten att handläggarna ska uttrycka sig professionellt och korrekt skapar en struktur i 

organisationen som hindrar handläggaren från att anpassa sitt språk i utredningarna så att 

brukaren förstår. Om lagen om begriplighet skulle uppmärksammas mer av organisationen 

och handläggarna skulle saxen kunna klippa sönder påsen och de föreställningar som följer 

med. Som det ser ut nu vinner påsen över stenen genom att den påverkar handläggarens 

handlingsutrymme. 

 

7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur biståndshandläggare inom LSS förhåller 

sig till sitt professionella handlingsutrymme i den skrivande praktiken, för att på så sätt 

undersöka hur det skriftliga språket kan användas som ett medvetet och/eller omedvetet 

verktyg för maktutövning. Den första delen i syftet besvarar studien eftersom hela analysen 

genomsyras av biståndshandläggarens handlingsutrymme och hur hen förhåller sig till de tre 

relationerna: lagen, organisationen och brukaren. Genom att ha en teoretisk ram som 

fokuserat på makt och maktutövning har vi svarat på den andra delen i vårt syfte. Det är 

tydligt att det skriftliga språket i utredningar är ett verktyg för maktutövning. Hur 

handläggarna skriver spelar en viktig roll för om huruvida en brukare med lägre läsförståelse 
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förstår utredningen eller inte. Flera av respondenterna diskuterade och framförde att de ska 

och skriver “professionellt” och inte mottagaranpassat vilket blir till ett sätt att utöva makt. Ur 

studien framkom det att: 

 

 Innan handläggarna använde sig av IBIC fanns inga tydliga riktlinjer för hur 

utredningar ska skrivas, likaså finns det inga tydliga riktlinjer för dem som inte har 

börjat skriva utifrån IBIC än. Detta kan bli problematiskt eftersom ansvaret för hur en 

utredning ska skrivas läggs på den enskilde handläggaren. 

 Det är vanligt förekommande att handläggaren riktar, och anpassar, språket i 

utredningarna till den som företräder brukaren. Det kan ses som ett återkommande 

dilemma för handläggaren som själv måste avgöra om en brukare klarar av att förstå 

en text eller inte. 

 IBIC är ett försök från organisationens sida att skapa en tydligare struktur för hur 

handläggaren ska skriva. Denna arbetsmetod har bemötts positivt av de handläggare 

som arbetat med metoden ett tag, och de menar att IBIC skapar bättre förutsättningar 

för att brukaren ska förstå texten i utredningen. 

 Alla handläggare berättar att de ofta vänder sig till sina kollegor om de har frågor 

kring utredningsskrivandet. De åker även på nätverksträffar ibland och möter andra 

kommuner. Träffarna skulle kunna vara ett bra forum för att diskutera den skrivande 

praktiken, men de prioriterar ofta andra diskussionsämnen. Det kan också ses som 

problematiskt att ansvaret för att lära upp nyexaminerade biståndshandläggare att 

skriva utredningar läggs på handläggarna, särskilt då riktlinjerna för hur en utredning 

ska skrivas är otydliga för de som inte arbetar med IBIC, men också är otydligt rent 

språkmässigt för de som arbetar med det. 

 Det har kommit till vår insikt att en handläggare måste bolla flera olika professioners 

språk när en utredning ska skrivas, och att handläggaren då får ett stort ansvar att göra 

även deras språk begripligt för brukaren. Vilket ansvar borde de andra professionerna 

ha? Borde de också skriva mottagaranpassade texter? 

 Det kan uppstå ett dilemma för handläggaren när hen måste väga för- och nackdelar 

med att uttrycka sig korrekt/professionellt i utredningarna kontra att använda ett språk 

som brukaren förstår. De är medvetna om dilemmat men majoriteten av 

respondenterna väljer att uttrycka sig korrekt och professionellt, vilket kan göra att 

brukaren blir lidande då hen får begränsad förutsättning att förstå sin utredning. 
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Sammanfattningsvis kan vi genom analysen konstatera att handlingsutrymme handlar mycket 

om makt. Handläggarna har möjlighet att med sitt handlingsutrymme anpassa texterna mer till 

brukaren och på så sätt utöva makt för att underlätta för brukaren, men det finns vissa faktorer 

som kan hindra, och som i nuläget hindrar, handläggarna från detta. Bland annat på grund av 

föreställningarna i organisationen om att de ska skriva korrekt och professionellt som blir en 

form av maktutövande då de inte gör texterna begripliga för textens tilltänkta mottagare, 

brukaren. Det finns även andra faktorer som hindrar handläggaren i sitt handlingsutrymme. 

De professioner som också ska ha sitt språk med i utredningen tar inte sitt ansvar och 

fortsätter skriva krångligt. Slutligen verkar handläggarna inte tycka att de behöver diskutera 

skrivandet med andra kommuner, hitta andra vägar att lära upp nyexaminerade i den 

skrivande praktiken eller ta del av klarspråksrekommendationer. Det är då svårt att förändra 

något om det inte definieras som ett problem. 

 

7.1. Resultatdiskussion 

En diskussion som varit återkommande under tiden för studiens genomförande, och som 

egentligen är det mest intressanta resultatet som presenterats, är att det ofta är företrädaren för 

brukaren som blir mottagaren. Alla respondenter upplever att det är mer eller mindre svårt att 

anpassa texten efter brukarens läsförmåga, och ibland i princip omöjligt. Vart ska då gränsen 

gå för när en text ska anpassas eller inte? Exempelvis kan vi sätta upp en skala mellan 1-10, 

där 10 innefattar de brukare som inte har någon förmåga alls att förstå en text, och där 1 är de 

brukare som utan problem förstår även en text med hög språknivå. En brukare med en lindrig 

utvecklingsstörning kan vi placera ungefär i mitten. Vilken siffra på skalan sätter gränsen för 

om en text ska anpassas efter brukaren? Ska det handla om vilken diagnos brukaren har, eller 

ska en individuell bedömning göras inför varje brukare som handläggaren möter. Ska 

handläggaren själv göra den bedömningen, eller ska ett särskilt test tas fram som avgör vilken 

språklig nivå brukaren klarar av att läsa? Om vi nu kan konstatera vilken läsförmåga varje 

brukare har, vad är det då som skiljer mellan den som hamnar på nr 6 i skalan och nr 5? 

Samtidigt kan vi inte dumförklara en brukare, och anta att bara för att brukaren ansöker om en 

insats inom LSS behöver det göras ett test i läsförmåga. Den typen av test kan rentav upplevas 

som kränkande för vissa, liksom att anta att alla behöver en språkanpassad text. Den här 

diskussionen (paradoxen) resulterar i många möjliga avvägningar och frågor, som vi inte 

funnit något svar på i den här studien, men det är fortfarande tänkvärt. 
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I dagsläget finns det föreställningar om att en biståndshandläggare ska skriva korrekt och 

professionellt eftersom de representerar en myndighet.  Detta är föreställningar som gör att 

handläggarna inte kan anpassa sitt språk i utredningarna fullt ut vilket i sin tur leder till att 

brukare med en lägre läsförståelse har svårt för att förstå texten. Vi ställer oss frågande till 

varför det är på det här viset och varför de anser att ett professionellt språk måste innebära ett 

krångligt språk med svåra myndighetsbegrepp. Är det inte mer professionellt att skriva så att 

brukaren, den som utredningen faktiskt är till för, förstår innehållet? 

 

Det är också intressant att diskutera kring de nätverksträffar som handläggarna åker på 

regelbundet, och att de där sällan diskuterar det här med språket i utredningarna. Vi har fått 

uppfattningen om att respondenterna har andra diskussionsämnen som prioriteras och att 

skrivandet i praktiken får stå åt sidan för det. Samtidigt verkar det inte som att de ser 

skrivandet som ett större problem i sig, och att det räcker med att föra de diskussionerna i den 

närmaste arbetsgruppen, men vad händer om arbetsgruppens normer för skrivandet endast 

bygger på tre personers åsikter? Det kan säkert vara tillräckligt i många fall, men det är svårt 

att få med andras perspektiv. De har möjligheten att ta upp ämnet på nätverksträffarna, och på 

så sätt få fler synvinklar, men ingen av respondenterna såg det som en hög prioritet. Det 

skulle vara intressant att veta om den typen av diskussioner skulle kunna främja utvecklingen 

av klarspråk, och förbättra deras skrivande i praktiken. 

 

Det är värt att diskutera att Socionomutbildningen inte verkar ta sitt ansvar i att lära 

studenterna att skriva på ett sätt så att brukarna förstår. Under hela utbildningen är det stort 

fokus på att språket i texterna ska vara akademiskt och att språknivån ska vara hög. När 

studenterna är färdiga med utbildningen är det vanligt att texter som skrivs ska riktas mot just 

brukare, som kanske inte har förmågan att förstå en sådan typ av text. Vems uppgift är det 

egentligen att lära socionomer att skriva på ett begripligt sätt? Som det ser ut nu läggs mycket 

ansvar på de socionomer ute i praktiken som har längre arbetslivserfarenhet, vilket kan ses 

som problematiskt eftersom riktlinjerna för den skrivande praktiken tidigare varit otydliga, 

och fortfarande är det i vissa kommuner. 

 

7.2. Metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning 

Vår väg från början till färdigt resultat har varit lång. Inledningsvis hade vi för höga 

ambitioner och ville då inrikta oss mer på en dokumentanalys, då resultatet skulle kunna säga 

om en text var klarspråklig eller inte. Det finns idag inga tydliga verktyg för hur en text ska 
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bedömas vara klarspråklig, vilket hade inneburit att vi behövde utforma en egen metod. Vi 

insåg att det skulle generera mer tid än vi var beredda att lägga, och samtidigt riskera att få ett 

resultat med låg tillförlitlighet och trovärdighet. Studiens syfte har därför varierat oerhört 

mycket från det att vi började skriva. Även teorierna har tillkommit sent i studiens 

arbetsprocess vilket har inneburit att vi inte förrän dess har kunnat skapa det syfte och de 

frågeställningar vi har idag. Trots det ovan beskrivna har vi slutligen fått ett resultat och en 

analys som vi är nöjda med.  

 

Enligt Bryman (2011) blir studiens tillförlitlighet lägre vid en låg standardisering, men den 

valda metoden har ändå tillfört intressanta resultat som inte hade varit möjligt vid en hög 

standardisering. Efteråt har vi insett att det har varit svårt att förutsäga vilka frågor som varit 

intressanta innan intervjuernas genomförande. Vi hade förberett många frågor i en 

intervjumall inför första intervjun, men under intervjutillfället insåg vi att respondenterna tog 

upp flertalet andra diskussionsämnen som vi inte hade reflekterat över innan. Vi använde oss 

därför av de nya frågorna i de andra intervjuerna. Även valet av respondenter har gett mer 

utdelning i resultatet än vi tidigare trodde. Respondenterna är överens om att det är svårt att 

anpassa utredningen språk efter många av brukarna som de möter, särskilt de med en kognitiv 

funktionsnedsättning. Om vi i stället valt en annan målgrupp, till exempel personer som 

ansöker om försörjningsstöd, hade resultatet antagligen varit ett helt annat. 

 

Modellerna som togs fram har skapat en tydlig röd tråd genom både resultat- och 

analysavsnitten. Flera av diskussionerna i analysdelen blev tydliga först när modellerna 

applicerats på resultatet, vilket förvånade oss. Utan modellerna hade studiens analysavsnitt 

sett annorlunda ut, och antagligen inte haft samma tydliga röda tråd. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetsprocessen under den här studien inte har varit 

rak, och det är många faktorer som har väglett oss under hela processen. De faktorer som gett 

oss mest vägledning är att vi under processen fått god handledning och respondenter som 

tillfört till många intressanta diskussioner. 

 

Vi anser att den här studien kan bidra till att öppna upp för en diskussion kring att anpassa 

språket i utredningar. Det har kommit till vår insikt under den här studien att många av 

respondenterna är av samma uppfattning i olika avseenden när det handlar om den skrivande 

praktiken, och att det många gånger kan vara ett utmanande arbete. Det finns en dock brist på 
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forskning kring klarspråk i myndighetens sammanhang och vi anser att det är viktigt att fylla 

denna kunskapslucka. Därför ger vi som förslag till fortsatt forskning att undersöka hur andra 

professioner förhåller sig till att anpassa språk i text som är ämnat till en mottagare. En annan 

viktig studie kopplat till detta är att undersöka brukarens syn på utredningar och hur dem är 

skrivna. Eftersom det är brukarna som är de som utredningarna handlar om och är skriven för 

bör deras perspektiv belysas. Tycker brukaren att texten är svår att förstå? Vad i texten är 

svårt? Hur vill de att en utredning ska vara skriven? Detta är frågor som är intressanta att få 

svar på. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi heter Mikaela Johansson och Ida Nehlin och läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. För närvarande skriver vi 

vårt examensarbete och inom ramen för detta ska vi genomföra en vetenskaplig 

studie. Vår studie syftar till att ta reda på hur biståndshandläggare inom LSS 

resonerar i arbetet med att anpassa språket i sina utredningar, så att det blir 

begripligt för textens mottagare. 

 

Vår förhoppning är att du vill delta i en semistrukturerad intervju som beräknas ta 

ca 1 timme. Din medverkan i studien är frivillig och du har rätt att avbryta din 

medverkan när som. Du kommer att vara anonym. Om du inte vill svara på vissa 

intervjufrågor har du rätt att avstå från det. Materialet från intervjun kommer inte 

att spridas till någon obehörig utan kommer enbart att användas i denna studie av 

oss samt vår handledare Peter Hultgren. Vi önskar att, med ditt samtycke, spela in 

intervjun för att vara säkra på att vi återger det som sagts under intervjun korrekt. 

När uppsatsen är färdig och godkänd av examinator kommer inspelningen att 

förstöras.  

 

Datum för intervjun anpassas efter dina tider. Intervjun bör dock ske under april 

månad. 

 

Om du har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Peter 

Hultgren på:  

 

Ida Nehlin Mikaela Johansson Peter Hultgren 
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in222cz@student.lnu.s

e 

0768-95 37 40 

m.rebecca.johansson94@gmail.co

m 

0709-31 55 91 

peter.hultgren@lnu.s

e 

0480-44 61 92 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Ida Nehlin och Mikaela Johansson 
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mailto:in222cz@student.lnu.se
mailto:m.rebecca.johansson94@gmail.com
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mailto:peter.hultgren@lnu.se


Kapitel 9. Bilagor 

 III 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Information till intervjupersonen: 

Vi kommer att inleda intervjun med att förklara för intervjupersonerna deltagarvillkoren: 

 

Deras deltagande är frivilligt och de kan avbryta intervjun när som. De kommer att vara 

anonyma och om det är någon eller några frågor som de inte vill svara på så har de rätt att 

avstå från att svara på dessa. Vi kommer även att fråga intervjupersonerna om vi kan få spela 

in intervjun.  

 

Frågor: 

 

Inledande frågor om handläggaren: 

 Hur länge har du/ni arbetat som biståndshandläggare inom LSS?  

 Vad har du/ni för tidigare utbildning? 

 Vad har du/ni jobbat med tidigare? Likheter/skillnader. 

 Har ni jobbat med något liknande tidigare, där man skriver till en mottagare? (exempel 

om någon arbetat inom äldrevård/barn och familj. skiljer det sig hur man 

skriver/tänker då?) 

 Har du/ni någon vidareutbildning? 

 Har du tidigare erfarenhet av målgruppen? (från tidigare jobb) 

 

Tema 1: Anpassa språket 

 

1 Hur brukar utredningar/beslut se ut? 

 Vilka typer av utredningar skriver ni? 

 Hur ser riktlinjerna ut för hur utredningar ska skrivas?  

 Hur lång tid tar det att skriva en utredning, i genomsnitt? (beroende på omfattning) 

 Vad är det vanligaste sättet att ni får vetskap om en brukare? (anhörig/brukare ringer, 

skriftlig ansökan) 
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2 Hur föreställer ni er brukaren/brukarna? 

 Vilken är den vanligaste personkretsen ni utreder? 

 Vilken/vilka diagnoser är de vanligaste som ni utreder? 

 Beskriv en eller flera typiska mottagare - en brukare från varje personkrets? 

 Vilka föreställningar har ni om brukarnas olika förmågor att förstå en text? 

 

 

3 Hur tänker du kring att anpassa ditt språk i utredningar? 

 Vad är viktigt att tänka på när ni skriver en utredning? 

 Hur skriver ni för att mottagaren ska förstå? 

 Hur reflekterar ni över att använda myndighetsspråk i utredningar? 

 Vet ni vad lagen säger om att skriva myndighetstexter?  

- Hur tolkar ni lagen? 

 Språklagen 11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

 Vad tänker ni på när ni hör begreppet begriplighet? 

 Vad tänker ni om begriplighet i förhållande till att skriva en myndighetstext? 

 

 Vad tänker du/ni på när du hör uttrycket “skriva klarspråk”? 

 Vad är era upplevelser att anpassa språket efter brukarens nivå av läsförståelse - 

lätt/svårt/utmanande att formulera sig? 

 Vart vänder du dig om du har en fundering om hur du ska formulera dig språkligt i en 

utredning? (kollegor/chefen/google/forskning/lag) 

 

 Hur ofta tar brukarna del av utredningarna? 

 Hur ofta får ni frågor efter att en brukare tagit del av beslutsmeddelandet/utredningen? 

- vilken typ av frågor (ge exempel, är det ord/meningar de inte förstår) 

 

 På vilket sätt kan en brukares intellektuella funktionsvariation påverka hur 

utredningen formuleras textmässigt? - Kan ni ge exempel... 

 Om vi har en brukare med Aspergers och en med utvecklingsstörning - hur skiljer sig 

deras utredningar åt språkligt? 
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Tema 2: Handlingsutrymme 

 

1 Handlingsutrymme 

 På vilka sätt kan du som biståndshandläggare påverka brukarens liv? 

 I hur stor utsträckning har du möjligheter att göra egna tolkningar av de lagar ni har att 

följa? 

 Vad finns det för möjligheter att variera språket när du skriver utredningar? 

 På vilket sätt kan ni anpassa den skriftliga information brukaren får när hen meddelas 

beslutet, så att brukaren förstår? 

 Om ni bedömer att en brukare inte har förmågan att ta till sig en text enskilt, hur 

agerar ni då? (låter en anhörig/personal läsa upp, träffar brukaren igen och meddelar) 

 

2 Generellt i myndigheten 

 Har ni någon avslutande kommentar gällande myndighetsutövning generellt som 

yrkesverksam på en myndighet? 

 

Avslutning: 

Vi kommer att avsluta intervjuerna med att fråga intervjupersonerna om de har några frågor 

eller något att tillägga, som inte fångats upp av våra frågor.  

 

Vi kommer även att fråga om vi kan kontakta dem senare om vi har några frågor kring 

materialet från intervjun eller om vi kommer på att vi missat att fråga om något.  

 

Tillslut kommer vi att tacka för deras deltagande och deras tid och att de gärna får kontakta 

oss om det är något.  
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Bilaga 3 – Handlingsutrymme 
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Bilaga 4 - Handlingsutrymme och maktmodell 

 

 

 


