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Abstract 
The purpose of this study has been to analyze whether the asymmetric power may 

increase or decrease between citizens and authorities, based on authorities choice of 

language and appeal. A qualitative approach has been used as a method, with a 

qualitative content analysis as a base and qualitative interviews as a complement. In 

order to collect the empirical material, a qualitative content analysis has been made on 

20 different municipalities' websites, where the introduction of financial aid has been 

analyzed. The theoretical point of departure has been powerposition and Ervin 

Goffman’s view on stigma, shame and guilt. Research shows that authorities have the 

opportunity to take power and control of citizens already in the offer of support. The 

authority has the power to design the text and therefore also the power to decide and 

determine its limits. Based on the language selection found on the websites, 

recipients  are  included or excluded by the texts chosen language and appeal. The result 

shows that the chosen language and appeal on websites may risk to increase the 

asymmetric power relationship between authorities and citizens. 
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Tack 
 

 

Vi vill framföra ett stort tack till de personer som har tagit sig tiden att ställa upp på 

våra intervjuer. Utan er hade studien saknat viktiga perspektiv, och ni har understött 

med flera värdefulla kommentarer som bidragit till kritisk reflektion. Vi vill även rikta 

ett tack till de personer i alla de kommuner vi kontaktat, och som tålmodigt och med 

glädje vidarebefodrade vår förfrågan till rätt personer. Utan er hade mycket tankar och 

åsikter aldrig fått komma fram. Vi vill också tacka våra familjer som tålmodigt gett oss 

tillåtelse att arbeta med studien under kvällar och helger. Sist men inte minst vill vi även 

ta tillfället i akt att tacka varandra för ett gott samarbete och för att vi har stöttat 

varandra. Det har varit långt ifrån enkelt att genomföra denna studie, och många 

sömnlösa nätter och timmar med diskussion har gått. Men genom en bra dialog, stor 

förståelse och respekt för varandra har vi kompletterat varandra på ett bra sätt. Vi är 

stolta över vad detta arbete har åstadkommit, och hoppas att dess resultat kommer visa 

sig vara  intressant läsning för såväl andra socionomstudenter och verksamma 

socionomer. 

 

 

Lovisa Karlsson & Loella Sjögren  
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1. Inledning  

Ekonomiskt bistånd ska fungera som det sista skyddsnätet för medborgare i ett 

välfärdssamhälle när det saknas någon annan väg till egen försörjning. För att nå ut till 

medborgare med information som rör ekonomiskt bistånd, är en av de vanligaste 

informationskanalerna myndigheters webbsidor. Forskning visar att myndigheter genom 

sin position och sin kunskap, har befogenhet att ta kontroll över utsatta 

medborgare  redan i erbjudandet om stöd. Myndigheter har med andra ord mandat att 

redan på sina webbsidor avgöra framställandet av mottagaren för ekonomiskt bistånd, 

genom språkval och tilltal. Att det råder ett asymmetriskt maktförhållande mellan 

myndighet och medborgare är sedan tidigare ett känt fenomen. En viktig reflektion är 

således om myndigheters språkval och tilltal på webbsidor för ekonomiskt bistånd, kan 

påverka det asymmetriska maktförhållandet mellan myndighet och medborgare.  
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1.1 Problembakgrund och problemformulering 

Under 2016 genomförde Statistiska Centralbyrån (SCB), en undersökning om 

privatpersoners användning av datorer och internet. Undersökningen vände sig till 

personer i åldern 16-85 år. Rapporten visar att 93% av alla som är folkbokförda i 

Sverige har tillgång till och använder sig av internet i hemmet, vilket motsvarar ungefär 

7 miljoner personer (SCB, 2016:1-2). Rapporten visar vidare att internet är vår tids 

snabbast växande informationskanal, oavsett vilken information som eftersöks. Den 

snabba utveckling som skett gällande åtkomst av internet, har förändrat stora delar av 

samhällskommunikationen mellan myndighet och medborgare. Inte minst med 

lättåtkomliga informationskanaler från myndigheter (Nydén, 2000:3).  

Med hänvisning till ovanstående statistik från SCB, kan vi anta att majoriteten av 

kommunerna runt om i Sverige använder sig av internet som en lättåtkomlig 

informationskanal till sina medborgare. I alla kommuner finns därutöver en socialtjänst 

och användandet av internet som informationskanal är inte heller där något undantag. 

Snarare är internet något som i hög utsträckning används för att nå ut till medborgare, 

som av olika anledningar är, har varit eller vill komma i kontakt med socialtjänsten. Att 

ekonomiskt bistånd är en relativt vanlig anledning varför medborgare vill komma i 

kontakt med socialtjänsten säger en av socialstyrelsens rapporter. Under 2016 erhöll 

220 000 hushåll ekonomiskt bistånd. Det är en siffra som motsvarar ett hushåll av 20 

(Socialstyrelsen, 2017:1).  

Att vara i behov av ekonomiskt bistånd kan vidare förstås som relativt skamfyllt (Starrin 

& Blomqvist 2001:4).  Redan 2001 fastställde Starrin och Blomqvist (2001), hur över 

hälften (56%) av 4488 bidragstagare vittnar om skamkänslor i samband med att de 

ansökt om ekonomiskt bistånd. De vittnar även om en rädsla över att omgivningen ska 

se dem som lata, att de utnyttjar systemet, ses som personer utan framåtanda, som inte 

kan sköta sin ekonomi eller har ett destruktivt förhållande till alkohol eller narkotika 

(Starrin & Blomqvist 2001:32). Det är inte ovanligt att fattigdom ses som en avvikelse 

från det normala, särskilt  i ett konsumtionssamhälle där välfärden ständigt utvecklas 

(Johansson, 2008:48). Vidare poängterar Dahlberg, Edmark, Hansen & Mörk (2008), att 

fattigdom i vissa fall existerar just på grund av skamkänslor och stigmatisering. 

Stigmatiseringen kan leda till social isolation, vilket bidrar till att människor riskerar att 

undvika att söka hjälp (Dahlberg, Edmark, Hansen & Mörk, 2008:20-21).  
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Med denna kunskap som grund, kombinerat med vad vi vet om internet som 

informationskälla, menar vi att kommuners webbsidor bör inneha en viktig roll i att 

använda ett språkval och tilltal som gör att människor inte stöts bort från hjälpen. Vi vet 

även, med förvaltningslagens 7§ som stöd, att myndigheters strävan efter att skapa en 

god och förtroendefull relation till medborgare grundas i det faktum att myndigheter ska 

uttrycka sig lättbegripligt (Socialstyrelsen, 2006:34). Just begreppet lättbegripligt 

återfinns i flera av de riktlinjer som myndigheter förväntas följa när det gäller 

kommunikation med medborgare. Bland annat har Språkrådet utifrån språklagen 

formulerat begreppet klarspråk som innebär att språket myndigheter använder ska vara 

anpassat för den mottagare informationen avses riktas till. Här ingår bland annat att 

undvika svårbegripliga och ålderdomliga ord och förklara svåra men nödvändiga 

termer. Det ingår också att myndigheter ska använda ett begripligt och anpassat språk 

som förstås av mottagaren (Ehrenberg-Sundin & Sundin, 2015:20-22). 

Språket är nyckeln till en bra samverkan mellan myndighet och enskild, och ska aldrig 

behöva vara ett hinder för att kunna ta del av social hjälp. Av den anledningen är 

användandet av ett klarspråk för  myndigheter av stor vikt för att kommunikationen 

mellan myndighet och medborgare ska förbättras. Det är också viktigt med anledning av 

att medborgares förtroende för myndigheten ökar om myndigheten använder ett 

begripligt språk och ett inkluderande tilltal (Hedlund 2006:7-9). Föreskrifterna till ett 

klarspråk berör både det talade och det skrivna språket, och oavsett om det rör sig om 

tal eller skrift ska språket uppfattas som begripligt av mottagaren (Språkrådet, 2010:6, 

Ehrenberg-Sundin & Sundin, 2015:21).  

 

Vid inspirationssök för den här studien, upptäcktes att två olika svenska kommuner 

använder olika tilltal i inledningsfrasen på deras webbsida för ekonomiskt bistånd. En 

av kommunerna använder ett du-tilltal, där texten är skriven på ett sådant sätt att man 

som läsare kan känna att texten talar direkt till en. Samtidigt som den andra kommunen 

använder ett alla-tilltal, som på ett mer generaliserande sätt talar om ekonomiskt 

bistånd. Vi reagerar på att det finns två olika tilltal på två olika kommuner för samma 

målgrupp.  Denna upptäckt väckte en nyfikenhet kring vilket språkval och tilltal andra 

kommuners webbsidor för ekonomiskt bistånd använder. När vi dessutom vet att 

ekonomiskt bistånd kan ses som stigmatiserande och skamfyllt för många av de 

medborgare som är i behov av att ansöka, vill vi belysa hur myndigheter hanterar det 

initiala mötet med medborgaren som sker via webbpublicerad text.   
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Engelstad (2006), menar att myndigheter har ett maktövertag och tolkningsföreträde 

gentemot medborgare, främst på grund av sin position och sin kunskap (Engelstad 

2006:16).  Ørvig (2010), benämner detta som ett asymmetriskt maktförhållande, som 

handlar om att myndigheter har makt och kontroll i mötet med medborgaren. Detta 

innebär också att myndigheter har befogenhet att ta kontrollen över medborgare redan i 

erbjudandet om stöd (Ørvig, 2010:23). På kommuners webbsidor skulle detta innebära 

att myndigheten i informationen om ekonomiskt bistånd, har mandat att avgöra hur 

språkval och tilltal ska utformas.  

Med utgångspunkt i vad vi presenterat i problemformuleringen uppstår frågan om en 

myndighet innehar makten att öka eller minska det asymmetriska maktförhållandet, 

genom använt språkval och tilltal i webbpublicerad text. Den här studien ämnar därför 

att göra en kvalitativ innehållsanalys av språkval och tilltal på flera kommuners 

webbsidor för ekonomiskt bistånd. 

 

1.2 Syfte  

Det huvudsakliga syftet med den här studien är att belysa om det asymmetriska 

maktförhållandet mellan medborgare och myndighet påverkas, utifrån avsändarens 

språkval och tilltal och hur valet av dessa skulle kunna förstås. Ett underliggande syfte 

är att försöka förstå vad ett visst språkval och tilltal skulle kunna medföra för 

konsekvenser för medborgare som är mottagare av texten.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur skulle myndigheters språkval och tilltal på webbsidor för ekonomiskt 

bistånd, kunna påverka det asymmetriska maktförhållandet mellan myndighet 

och medborgare? 
 

• På vilket sätt skulle myndigheters val att använda ett visst språkval och tilltal på  
webbsidor för ekonomiskt bistånd kunna förstås?  
 

• Vad skulle konsekvensen kunna bli för medborgare som är mottagare av text, 

som innehåller ett visst språkval och tilltal på myndigheters webbsidor för 

ekonomiskt bistånd? 
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1.4 Definitioner av begrepp i studien 

I den här studien syftar begreppet mottagare på den som läser och tolkar en text.  Med 

myndighet menas en offentlig verksamhet som har mandat att tolka, definiera och 

erbjuda stöd till medborgare. Med avsändare syftar den här studien på kommuner och 

enheter för ekonomiskt bistånd som står bakom texterna på deras respektive webbsida. 

Mottagare/medborgare kommer användas synonymt i studien, likväl som 

avsändare/myndighet. Begreppsdefinition görs för att studien ska bli mer begriplig för 

läsaren och för att tydliggöra hur begreppen har använts i studien. 

 

1.5 Disposition                             

Studiens första kapitel innehåller en sammanfattande inledning. Därefter presenteras 

problembakgrund och problemformulering, där ämnesvalet för studien förklaras samt 

motiveras. Därefter presenteras syfte och frågeställningar som har direkt anknytning till 

studiens problembakgrund och avslutas med en begreppsdefinition. Det andra kapitlet 

inleds med en kortare sammanfattning kring tidigare forskning, varpå en mer 

omfattande redogörelse för tidigare forskning görs i två avsnitt.  

Kapitel tre inleds med en sammanfattning kring teoretiska utgångspunkter, följt av en 

redogörelse av studiens teoretiska utgångspunkter.   

 

Kapitel fyra inleds med sammanfattning kring metodologiska överväganden, en 

redogörelse för motivering av vald forskningsmetod följt av vetenskaplig ansats, 

kvalitativ forskning som metod, förförståelse, kvalitativ innehållsanalys, kvalitativa 

intervjuer, urvalsmetod och urvalsförfarande, litteratursök, genomförande av kvalitativ 

innehållsanalys, genomförande av kvalitativa intervjuer, bearbetning och analys av data, 

studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis presenteras 

en metoddiskussion. Kapitel fem inleds med en presentation av empirin samt hur 

analysen har genomförts. Därefter kommer ett avsnitt om de kategoriseringar som gjorts 

följt av analys av du-tilltalet och analys av alla-tilltalet. Sedan presenteras en 

sammanfattning med de mest framträdande resulten av analysen. Kapitel sex inleds med 

en diskussion av studiens resultat/analys. Det redogörs för slutsatser och avslutande 

reflektioner. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som av flera anledningar kan 

vara  relevant för studien. Avsnittet har delats in i två delar. Den första delen berör 

användningen av ett du-tilltal och det deiktiska rummets gränser. Här redogörs för 

användingen av ett du-tilltal i relation till inkludering/exkludering, men också ett du-

tilltal som kritiskt ställs i relation till rådande klarspråksarbete. I första delen presenteras 

begreppet det deiktiska rummet, som avgränsar läsare med hjälp av efterföljande 

nominalfraser som riskerar att  inkludera/exkludera mottagaren.  

  

I avsnittets andra del presenteras inledningsvis hur myndigheter har mandat att kunna ta 

kontrollen över medborgare redan i erbjudandet om stöd. Vidare presenteras hur 

myndighetstexter påverkas av hur avsändaren själv ser på sin yrkesutövning, och att 

texten i någon mån kan spegla avsändarens befintliga kontext. Avsnittets andra del 

avslutas med en redogörelse för den internaliserade blicken, följt av två exempel på hur 

den internaliserade blicken kan påverka medborgare som söker eller har erhållit 

ekonomiskt bistånd. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av tidigare 

forskning.  

 

2.1 Användning av ett du-tilltal och det deiktiska rummets gränser  

Under 2010 publicerade Lena Lind Palicki avhandlingen Normaliserade föräldrar. 

Avhandlingen berör föreställningar om föräldrar och hur dessa föreställningar över tid 

har förändrats hos Försäkringskassan. Som grund för sin avhandling har forskaren 

studerat nio av Försäkringskassans broschyrer, som getts ut till nyblivna föräldrar med 

syfte att informera om den gällande föräldraförsäkringen mellan  åren 1974 och 2007. 

Detta för att se vilka samhällskategoriseringar som varit aktuella under olika 

tidsperioder och hur dem har förändrats. Den diskursiva praktiken som broschyrerna är 

en del av är en väsentlig del av forskarens analys, med en feministisk kvalitativ 

innehållsanalys som grund. Forksaren önskar analysera vilka som pekas ut, konstrueras 

och normaliseras som föräldrar, och vilka attribut och funktioner som mottagarna och 

avsändarna tillskrivs (Lind-Palicki, 2010:13,17). 

 

Lind Palicki (2010), har i sin avhandling utgått från att myndigheter har en maktfull 

position gentemot medborgare. Forskaren menar också att kategoriseringar är socialt 

strukturerade och språket har en stor roll i maktkonstruktioner, samt att  språket och 
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samhället står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Med detta menas att texter 

påverkar och är en del av kontexten, och kontexten finns i alla texter. Vidare menar 

forskaren att det i myndighetstexter alltid finns en makt inbyggd i texterna, då alla texter 

där avsändaren är just en myndighet alltid inbegriper maktutövning i större eller mindre 

grad (Lind Palicki, 2010:21).  Ett centralt resonemang i Lind Palickis avhandling berör 

inkludering och exkludering i textsammanhang,  genom normaliteter som framstår som 

avvikande eller normala. Inkludering och exkludering kan exempelvis handla om 

begriplighet, men också om att det innehåll som myndigheten väljer att förmedla även 

konstruerar mottagaren. Detta säger en del om hur myndigheten ser på, gynnar och 

normaliserar vissa mottagare men inte andra (Lind Palicki, 2010: 28-30).  

 

Vidare poängteras hur myndigheters språkval har förändrats efter kriget, främst på 

grund av den aktiva språkpolitik som då påbörjades. Forskaren beskriver hur 

klarspråksarbetet som har utförts sedan 1970-talet visar en tydlig förbättring avseende 

hur myndigheter skriver. Klarspråksarbetet är bedömt också grunden till offentliga 

myndigheters användande av ett du-tilltal till medborgare, då en av riktlinjerna i 

klarspråk är att använda ett du-tilltal. Varför ett du-tilltal ska användas är dock inte till 

hundra procent fastställt. Argumenten lyder att avsikten med ett du-tilltal är att 

mottagaranpassa och skapa närhet mellan myndighet och medborgare. I den meningen 

kan tilltalsord göra texten mer begriplig. Även på webbsidor ska texten vända sig direkt 

till mottagaren, enligt riktlinjer i klarspråksarbetet (Lind Palicki, 2010:32).  

 

Användandet av ett du-tilltal i myndigheters kommunikation med medborgare är dock 

något som Nyström Höög (2006), problematiserar. Nyström Höög är en textforskare 

som har spenderat 20 år som professor inom ämnet.  Hon menar att ett gediget 

användande av tilltalsord inte per automatik behöver betyda att mottagaren känner sig 

tilltalad. Nyström Höög (2006), beskriver hur mottagaranpassning och begriplighet i 

klarspråksanda snarare handlar om avsändarens förmåga att kunna sätta sig in i 

mottagarens perspektiv. Detta kräver ett urval av korrekt, relevant och enkel 

information i större utsträckning än ett frekvent användande av tilltalsord. Samtidigt 

poängteras att det endast är mottagaren som kan avgöra om en text är begriplig eller inte 

(Nyström Höög, 2006:91).  
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Kritik mot du-tilltalet är även något Lind Palicki (2010), diskuterar, fast i relation till 

inkludering och exkludering. Frågor forskaren ställer sig är bland annat vem som 

tilltalas när myndigheten skriver du, och vilka läsare som är de uttalade som 

Försäkringskassan talar till i sina texter. Vissa medborgare väljs ut framför andra genom 

språket, vilket innebär en inkludering respektive exkludering av mottagare av texten. 

Lind Palicki (2010), menar att detta är en form av maktutövning. Myndigheten har i 

detta avseende makten att definiera mottagaren, och sätta gränser för vilka som bjuds in 

och vilka som inte bjuds in i texten genom det som texten säger. Genom att inkludera 

och exkludera mottagare upprätthåller myndigheten föreställningar om vilka som 

framstår som norm. Forskaren benämner detta som att Försäkringskassan, genom att 

peka ut och definiera mottagare, skapar så kallade deiktiska rum vilket hela 

Försäkringskassans diskursiva sammanhang utgör  (Lind Palicki, 2010:41,38).   

Ett deiktiskt rum som begrepp finns beskrivet i Svenska Akademiens Grammatik. Lind 

Palicki har i sin avhandling fastställt att det i Försäkringskassans broschyrer aldrig råder 

ett tilltal som är till en enskild individ. Ett du-tilltal fungerar snarare som ett kollektivt 

tilltal till en avgränsad grupp individer i den typen av myndighetstexter. Ett gemensamt 

deikiskt rum för mottagaren ger konsekvenser för i vilken position mottagaren sätts, på 

grund av myndighetens språkliga strategier (Lind Palicki, 2010:39,43-44). 

 

När ett du-tilltal används tillsammans med restriktiva attribut leder det till att 

mottagarna realiseras språkligt på ett särskilt sätt, vilket i sin tur leder till att mottagarna 

hamnar på olika avstånd från avsändaren. Detta eftersom att mottagarna genom ett du-

tilltal följt av restriktiva attribut placeras i olika deiktiska rum. Det leder till att vissa 

mottagare exkluderas och andra inkluderas. Med detta menar Lind Palicki att ett du-

tilltal begränsar det deiktiska rummet på så sätt att vilka som ingår i gruppen som 

tilltalas begränsas genom olika språkliga avgränsningar. De nominalfraser, det vill säga 

de bisatser som kommer efter du, begränsar och bestämmer det deiktiska rummet i 

texten. Du som är gravid begränsar det deiktiska rummet till alla mottagare som är 

gravida och utesluter genom språket dem som inte är det, och du som mamma utesluter 

den som är pappa. Följden blir en hiearkisering av mottagarna som delas in i primära 

och sekundära mottagare (Lind Palicki, 2010:47-48, 55-57).  

 

De broschyrer som forskaren har studerat visar tydliga exempel på när det så kallade 

deiktiska rummet avgränsas av en nominalfras särskilt i brödtextens inledning. Det vill 
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säga i broschyrens inledande stycke, samt hur denna avgränsning påverkar kommande 

innehåll  (Lind Palicki, 2010:50).  Språket gör i detta avseende att avsändaren, i det här 

fallet Försäkringskassan, internaliserar vissa föreställningar av hur individen verkar i 

samhället, samt hur myndigheten önskar att medborgaren ska fungera (Lind Palicki, 

2010:24). Normalföreställningarna säger i det avseendet inte bara  något om 

Försäkringskassans syn på mottagarna. Dem säger också något om den kultur och de 

normer och värderingar som har varit aktuella i den tid och rum där broschyrerna har 

producerats och verkat. Skapade av personer som på något sätt har haft makten att 

definiera normaliteter (Lind Palicki, 2010:81-84).  

  

2.2 Det asymmetriska maktförhållandet och den internaliserade blicken 

Att myndigheter har ett maktövertag gentemot medborgare på grund av den position de 

innehar genom sin yrkesroll i ett byråkratiskt system nämns reda  i 

problemformuleringen till denna studie. Det asymmetriska maktförhållandet mellan 

myndighet och medborgare handlar om att myndigheten har makt och kontroll i mötet 

med medborgaren, i ett kommunikativt sammanhang. Under 2011 genomförde Kjersti 

Ørvig en observationsstudie baserat på tio fallstudier fördelat på fyra olika socialkontor 

i Norge. Syftet med studien var att observera och analysera den beroendeposition som 

medborgare har i mötet med myndigheter. Forskaren närvarade som observatör under 

tio möten mellan medborgare och myndighet. Studiens resultat visade att medborgare 

tvingas inta en acceptans avseende erhållen hjälp och erbjudna råd. Detta eftersom att de 

är i en position som är förenad med att lämna ifrån sig privat information som riskerar 

att inskränka på den personliga integriteten. Myndigheten har således mandat att kunna 

ha kontroll över medborgare redan i erbjudandet om stöd. Stödet som erbjuds utformas 

utifrån den kultur, de normer och de värderingar som är befintliga i den kontext som 

myndigheten verkar i (Ørvig, 2011:10).  

 

Ovanstående kontextuella sammahang förklaras ytterligare i Peter Ströms avhandling 

Utredning inleds – Språk, genredrag och ansvar i barnavårdsutredningar från 2017. 

Ströms avhandling har utifrån ett genreanalytiskt och maktkritiskt perspektiv undersökt 

språkliga drag som framträder i olika barnavårdsutredningar från socialförvaltningar. Ett 

genreanalytiskt perspektiv används i Ströms avhandling med hjälp av 

diskursgemenskaper och institutionella förutsättningar, detta för att uppmärksamma och 

förstå mönster i skribenters språkliga uttryck. Ström (2017) menar, likt Ørvig (2011), att 
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valet av språkval påverkar det sammanhang de förekommer i, samtidigt som 

sammanhanget i sig påverkar dokument och språkval. Barnavårdsutredningarna som 

Ström utgått ifrån i sin avhandling, innehåller ordval och mönster där skribentens 

tankesätt, kultur och traditioner skiner igenom. Utifrån detta har forskaren dragit 

slutsatser kring hur professionella i en myndighet, visar genom sitt språkval, hur de ser 

på medborgarna samt på sitt eget uppdrag och sin yrkesroll (Ström, 2017:226-228, 231). 

 

I kombination med hjälpsökande medborgares  mer utsatta roll, kan språket  vara ett sätt 

att ta kontroll och hävda sin makt i mötet med medborgaren som är i behov av stöd. Det 

asymmetriska maktförhållandet är ett begrepp som myntades redan av Filip. R Lejon 

1996.  Asymmetrin är ett faktum såväl mellan enskilda medborgare som i myndigheters 

förhållande till medborgaren. En asymmetrisk maktrelation innebär att en medborgare, 

genom symmetriskt och asymmetriskt rolltagande, får uppfattning om hur andra ser på 

denne och blir således ett objekt för sin egen känsla. Myndighet och medborgare pratar 

då förbi varandra, och den dominerande parten betraktar den dominerade parten som ett 

underlägset objekt. Det i sin tur leder till att den dominerade parten får en negativ 

självbild, och internaliserar en hierarkisk struktur där hen själv står lägst i rang. Allt 

eftersom att den dominerade är beroende och underlägsen (Lejon, 1996:32) 

 

För att ytterligare exemplifiera vad den internaliserade blicken kan göra med en 

medborgare, skriver Hobbins (2016), om hur arbetslösa medborgare upplever att de 

uppfattas av andra och upplever sedan sig själva på samma sätt. Hobbins avhandling 

publicerades under 2016 och bygger på fyra publikationer. Dessa har gjorts genom en 

dokumentstudie och en intervjustudie. Hobbins beskriver att när det avser hjälpsökande 

som är arbetslösa handlar deras internaliserade upplevelse om att vara avvikande och 

inte leva upp till samhällets normer och dess ideal. Fortsättningsvis menar forskaren att 

normativa och värderande föreställningar om arbetslösa medborgare fastslås och återges 

av samhälleliga instanser, av de som själva är arbetslösa samt övriga medborgare i 

samhället (Hobbins, 2011:5-6, 40-43). Uppfattningen kan göra att medborgaren 

undviker den sociala interaktionen där hen upplever att de negativa attributen uppdagas, 

vilket både Lejon (1996), och Hobbins (2016), förklarar i sina respektive studier.  

 

Samma resonemang återfinns även i Starrin & Blomqvists (2001) studie. Syftet med 

deras studie var att studera personer som ansöker om försörjningsstöd och dess 
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ekonomiska, sociala och hälsomässiga förhållande. Detta gjordes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer som slumpmässigt valdes ut bland 4488 personer som ansökt om 

ekonomiskt bistånd. Intervjuerna visade hur personer som ansökt om eller erhållit 

ekonomiskt bistånd, hade en uppfattning om att omgivningen såg ner på dem. Åtta av 

tio deltagare i studien trodde att att personer som ansökt om eller har erhållit ekonomiskt 

bistånd ofta ses som lata, som personer som inte kan sköta sin ekomoni, saknar 

framåtanda, eller har en problematik med alkohol och droger. Studien visar 

sammanfattningsvis att bidragstagare utvecklar olika strategier för att hantera 

omgivningens negativa attityder. Personer som ansöker om eller har erhållit ekonomiskt 

bistånd tillhör likt arbetslösa en grupp som befinner sig långt ner i samhällets 

stratifieringsordning. De riskerar att blir utsatta för omgivningens missaktning och 

skambeläggande. Den känsla som infinner sig i  och med skambeläggandet kan i sin tur 

befästa den sociala underordning och ojämlikhet hos personen som blir utsatt (Starrin & 

Blomqvist, 2001:4-5, 51-53). Detta med återkoppling till resonemanget om den 

internaliserade blicken (Lejon, 1996, Hobbins, 2016). 

 

Lejons (1996) studie grundas i en fallstudie vilken syftar till att beskriva och analysera 

den asymmetriska interaktionen. Samt belysa de konsekvenser asymmetrin har i mötet 

mellan myndighet och medborgare (Lejon 1996:11). Studiens hypotes utgår från att 

relationen mellan myndighet och medborgare är asymmetrisk och institutionaliserad. 

Likt Ørvig (2011) och Hobbins (2016) nämner Lejon (1996), hur medborgare i 

samhället  befinner sig i en viss ekonomisk och social situation, vilken omgivningen har 

en mer eller mindre sanningsenlig uppfattning om. Den enskildes självuppfattning 

grundas på omgivningens uppfattning, och tilldelas genom denna en social identitet. 

Språket har i denna socialiseringsprocess en ytterst viktig roll och när begrepp och 

formuleringar har samma betydelse för den som är avsändare som för den som är 

mottagare,  har det uppstått en symbolsignifikans (Lejon, 1996:29-30). Detta innebär att 

avsändaren och mottagaren är på samma nivå avseende den vokabulära förståelsen. 

Brist på symbolsignifikans leder till svårigheter för att förstå varandra, och språkliga 

olikheter skapar barriärer mellan aktörerna. (Lejon, 1996:119-120). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis har kapitlet om tidigare forskning genererat värdefull kunskap. 

Inledningsvis presenterades Lind Palicki (2010), som kritiskt reflekterar kring ett du-

tilltal i myndigheters textproduktion. Ett du-tilltal som beskrivs i riktlinjerna för det 

klarspråksarbete som är rådande, men som i Lind Palickis avhandling ifrågasätts och 

istället bör ses som en maktbefogenhet till att exkludera eller inkludera mottagare av 

texter.  Även Nyström Höög (2006), ifrågasätter ett du-tilltal i myndighetstexter, och 

menar att korrekt, relevant och enkel information befäster den begriplighet som ett 

klarspråk föreskriver mer än vad ett du-tilltal gör. Ett du-tilltal följt av nominalfraser 

skapar ett deiktiskt rum som sätter gränser i texten för vilka som ses som mottagare i 

enlighet med de normalföreställningar som avsändaren har maktbefogenhet att definiera.  

 

Vidare har den tidigare forskningen genererat kunskap kring det asymmetriska 

maktförhållandet mellan myndighet och medborgare. Lejon (1996) och Hobbins (2016) 

beskriver termer som den internaliserade blicken, där medborgaren genom 

myndighetstexters språkval och tilltal, får en uppfattning om hur myndigheten ser på 

denne. Det kan leda till en negativ självbild och en negativt laddad social identitet hos 

medborgaren. Hobbins (2016), stärker detta resonemang, och bidrar med värdefulla 

exempel rörande arbetslöshet. Resonemanget blir även applicerbart på personer som har 

ansökt om eller har erhållit ekonomiskt bistånd genom Starrin & Blomqvists (2001) 

studie. Samtidigt hjälper Ströms (2017), avhandling oss att förstå hur myndigheters 

texter avspeglar det tankesätt, den kultur och de traditioner som återfinns i den kontext 

där texten produceras. Texterna en myndighet representerar säger något om hur 

myndigheten ser på sitt eget uppdrag och sin yrkesroll, men också något om hur 

myndigheter ser på de medborgare som de skriver om. Ørvig (2011), drar i sin tur detta 

till sin spets, och bidrar med kunskap om hur myndigheter redan i erbjudandet om stöd 

kan ta kontrollen över medborgare.   
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3. Teoretiska utgångspunkter  

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att 

presentera positionsmakt enligt Engelstad (2006). Därefter presenteras Ervin Goffmans 

teori om stigma skuld och skam.  Vi menar att dessa teorier kan hjälpa oss att förstå vad 

språkval och ett visst tilltal kan göra med en medborgare. Därutöver kan teorierna hjälpa 

oss att förstå vilken roll och vilket mandat avsändare i myndighetskontext har, avseende 

att inkludera och exkludera mottagare i texten genom valt språkval och tilltal.  

 

3.1 Positionsmakt 

Kärnan i maktutövning är i princip alltid förenad med en ren kommunikativ strävan 

efter att göra sig förstådd, övertala andra eller förklara varför något är sanning eller 

viktigt. Även om makt utspelar sig på flera olika arenor är den organiserade kontexten 

den allra vanligaste. En organisation har ett syfte att producera vissa varor och tjänster, 

och anställda måste således genomgå en obligatorisk omfattande integrering gällande 

normer, värderingar och policys (Engelstad, 2006:25,30). 

  

Inom en organisation yttrar sig makten främst genom tre olika legitimitetsgrunder. Den 

första berör den uppsättning regler som är organisationens byggstenar. Den andra 

legitimitetsgrunden berör maktpositionering, det vill säga den hierarkiska ordningen i en 

organisation. Den hierarkiska ordningen bygger på vilka roller organisationens ledare 

har tilldelat de som har en lägre position i organisationen. Denna typ av makt kallas 

också positionsmakt. Det innebär att positionen i sig som individen har endast genom 

att arbeta inom en viss organisation, ger individen makt jämfört med individer som inte 

arbetar inom organisationen. Särskilt om det är en organisation som tillhandahåller 

resurser, som de anställda har befogenhet över att besluta om (Engelstad, 2006:32-33). 

Socialförvaltningen är ett exempel på en sådan organisation. Den sista och tredje 

legitimitetsgrunden berör hur maktinnehavarna erhåller makt genom sin kunskap 

(Engelstad, 2006:32). Desto mer kunskap en individ har, desto mer möjlighet till 

maktbefogenhet har denne. Alla sociala relationer är en maktrelation, ett 

styrkeförhållande som beror på skillnader som bygger på samhällelig position, kunskap, 

erfarenhet och ålder (Hörnqvist, 2012:13,19).  

  

Vidare kan sägas att språkval är makt då varje språkyttring är en tolkning som i sin tur 

kräver en tolkning för att begripas. Genom myndighetens positionsmakt kan de 
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definiera och reproducera texter som inkluderar eller exkluderar mottagare i texten 

genom valt språkval och tilltal. I det avseendet kan paralleller dras till den avhandling 

som Ström skrev under 2017, och som nämnts mer utförligt i kapitlet tidigare forskning. 

Därmed kan sägas att den ansvariga avsändaren för webbsidan har  makten att avgöra 

vilket språk och tilltal som ska användas. Om information då bygger på ett språk och 

tilltal som mottagaren varken upplever som begripligt eller inkluderas av, kan en känsla 

av hos mottagaren uppstå, vilket bekräftas genom både Höög Nyström (2006), och Lind 

Palickis (2010), resonemang som också beskrivits i kapitlet tidigare forskning.  

Skammen riskerar att reformera upplevelsen av det egna jaget, samt att bejaka den egna 

underlägsenheten (Engelstad 2006:48, 58-59,102-103). Ett bejakande av den egna 

underlägsenheten är vad som exemplifieras i tidigare forskning genom Lejon (1996), 

Hobbins (2010), och Starrin & Blomqvist (2001). 

 

3.3 Stigma, skuld och skam  

Den amerikanske sociologen Ervin Goffman är teoretikern som förklarar teorin om 

stigma, skuld och skam. Goffman menar att den sociala miljön är avgörande för vilka 

typer av individer som existerar i ett samhälle. I ett samhälle råder sociala normer, vilka 

avgör om de individer som har skapats i den sociala miljön accepteras eller inte. De 

samhälleliga normerna formar således individen och dennes uppfattning om en specifik 

situation. Bryts dessa sociala normer sker en stigmatisering (Lindgren, 2007:154-157).  

Begreppet stigmatisering är synonymt med en negativ tillskriven egenskap som 

stämplar och tilldelar en viss social identitet hos en individ. Följaktligen kan en 

stämpling innebära att individen känner sig osäker på sig själv och på hur andra ser på 

denne. Vidare riskerar den stigmatiserade individen att bli kategoriserad och utsatt för 

en stereotypifiering i sociala situationer, av individer som anses ’normala’ i den sociala 

miljön. Om en individ ska kunna likställa sig med de normala, måste denne avstå från 

eller dölja det avvikande beteendet (Goffman 2014:11-27).  

 

3.4 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter   

Sammanfattningsvis kan valet av teoretiska utgångspunkter bidra med en fördjupad 

förståelse för hur vi kan tolka vår empiri. Som nämndes i kapitlet tidigare forskning är 

det asymmetriska maktförhållandet mellan myndighet och medborgare centralt för den 

här studien, vilket teorin om positionsmakt kan hjälpa oss att förstå ytterliggare. I 

tidigare forskning nämns också hur användandet av ett du-tilltal kan verka inkluderande 
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och exkluderande, och i det avseendet även stigmatiserande. Likväl nämns att 

fenomenet ekonomiskt bistånd kan vara stigmatisernade, varav Goffmans teori om 

stigma, skuld och skam är relevant. Tillsammans kan dessa teorier förklara hur ett visst 

språk inte bara är avgörande för huruvida mottagaren blir definierad, utan även på vilket 

sätt maktrelationen mellan myndighet och medborgare skulle kunna synliggöras.    
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4. Metod  

I det här kapitlet redogör vi för studiens metod och de metodologiska överväganden 

som gjorts. Inledningsvis beskrivs studiens Vetenskapliga ansats, följt av ett avsnitt 

kring Kvalitativ forskning som metod, Förförståelse, Kvalitativ innehållsanalys och 

Kvalitativa intervjuer. Därefter presenteras Urvalsmetod och urvalsförfarande, 

Litteratursök. Slutligen presenteras en redogörelse för Genomförande av kvalitativ 

innehållsanalys, Genomförande av kvalitativa intervjuer, Bearbetning och analys av 

data, Studiens tillförlitlighet och Forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis sker 

en Metoddiskussion. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Den här studien har inspirerats av hermaneutiken. Då vi har använt en kvalitativ 

forskningsmetod för att uppnå studiens syfte, krävs ett kritiskt förhållningssätt genom 

hela forskningsprocessen (Thomassen 2007:43; Jönsson 2010:13). Det centrala för 

hermaneutiken är tolkningar samt att skapa en djupare förståelse för människor och 

deras verklighet genom att undersöka vilka värderingar människor har, hur de tänker 

samt varför de agerar på ett visst sätt. Hermaneutiken är vidare en form av tolkningslära, 

där den så kallade hermaneutiska cirkeln inbegriper att delar av en kontext skapar hela 

kontexten, vilket gör att kontexten består av delar (Thomassen 2007:99-101). För att 

kunna besvara studiens syfte genom frågeställningarna, krävs därav mycket tolkning, 

därför är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt. En hermaneutisk ansats är därför 

å ena sidan till stor hjälp för att inte glömma bort det faktum att den egna förförståelsen 

påverkar tolkningarna. Å andra sidan är den till stor hjälp för att kritiskt förhålla sig till 

det faktum att de tematiseringar vi har studerat endast utgör en del av verkligheten.  

 

4.2 Kvalitativ forskning som metod 

I det här avsnittet vill vi utförligt återberätta våra tankar kring metodologiska 

överväganden. Dels för att göra studien mer transparent, dels för att läsaren tydligt ska 

kunna förstå vår återkoppling till det sociala fält vi haft för avsikt att studera (Ahrne & 

Svensson 2015:24-25).  Valet att använda en kvalitativ forskningsmetod framför en 

kvantitativ grundar sig huvudsakligen i att det material som används i denna studie inte 

består av siffror och statistik (Ahrne & Svensson 2015:9). En kvalitativ metod har också 

varit gynnsam i tolkningsprocessen vid genomförandet av vår kvalitativa 

innehållsanalys. Genom att samla in olika typer av kvalitativ data som berör samma 
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område på ett eller annat sätt, har vi kunnat skapa oss en bredare kunskapsbas för att 

öka studiens tillförlitlighet (Holme & Solvang 1997:79). En mer utförlig förklaring till 

studiens tillförlitlighet återfinns under avsnitt 4.7 under rubriken Studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet. Vi har också haft en önskan att förmedla relevant forskning och 

teorier som på ett logiskt sätt kan förklara vårt syfte och frågeställningar. Det har därför 

varit till stor hjälp att ha frågor som kontinuerligt har påmint oss avseende studiens syfte 

och dess frågeställningar. Dessa frågor har varit: 

  

-          Vad är studiens syfte? 

-          Är forskningen relevant för studiens syfte och frågeställningar?  

-          Är de teoretiska utgångspunkterna relevanta för studiens syfte och frågeställningar?  

 

4.2.1 Förförståelse 

Bergström & Boréus (2018), refererar till hermaneutiken Hans-Georg Gadamer, som 

belyser att en tolkning som görs av en text alltid görs utifrån den egna förförståelsen. Vi 

är med andra ord väl medvetna om att de webbtexter som vi har läst inte nödvändigtvis 

behöver tolkas likadant av någon annan.Texter är alltid unika beroende på tolkarens 

individuella erfarenheter, förståelse av världen, utbildning, kunskap om den kontext där 

texten utformats, tid och rum. Som tidigare nämnt har materialet till denna studie krävt 

mycket tolkning. Alla texter kräver tolkning, oavsett hur de analyseras. Tolkning är en 

komplicerad process. Särskilt i en kvalitativ innehållsanalys där både den implicita och 

explicita betydelsen i texten är av stor vikt. Inom hermaneutiken är som tidigare nämnt 

förförståelse ett centralt begrepp (Bergström & Boréus 2018:31-33).  Tematiseringar 

som helhet tolkas och förstås utifrån läsning av många enskilda texter där mönster 

upptäcks (Bergström & Boréus 2018:34).  

 

Det är också viktigt att försöka inta en objektiv syn vid intervjuandet och vid tolkandet 

av intervjusvaren. Det är viktigt med förmågan att fånga flera verkligheter på ett rättvist 

sätt för att sedan beskriva en gemensam, legitim verklighet (Andersson & Swärd 

2008:238). Vi är med detta sagt medvetna om vår egen förförståelse utifrån att vi är 

socionomstudenter och har en viss kunskap kring akademiska termer inom socialt 

arbete. Detta faktum är viktigt att ha i åtanke, eftersom det finns risk för att tolkningarna 

hade kunnat te sig annorlunda om vi inte haft denna förförståelse.  
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4.3 Kvalitativ innehållsanalys  

Språket i texter har dels en ideationell funktion där det uttrycker föreställningar om hur 

något är eller hur något borde vara. Dels har det en relationell funktion, som innebär att 

det också är knutet till en interpersonell aspekt av texter då det bidrar till bestämda 

relationer mellan exempelvis myndighet och medborgare (Boréus & Brylla 2018:308).  

I en kvalititativ innehållsanalys behövs en beskrivning av vilka analysenheter som 

empirin bygger på (Denscombe 2014:391). Analysenheterna för den här studien är de 

initiala meningarna i texten på de webbsidor som kommuner har för ekonomiskt 

bistånd. I dessa analysenheter har vi sedan urskiljt olika teman genom att identifiera 

mönster i texterna. Sökandet efter teman är en viktig del i en kvalitativ innehållsanalys 

(Bryman 2018:702).  

 

De aktuella tematiseringarna för det vi avser att studera handlar om huruvida språkval 

och tilltal kan öka eller minska det asymmetriska maktförhållandet mellan myndighet 

och medborgare. Ambitionen kring att  använda en kvalitativ innehållsanalys är således 

att hitta mönster i språkval och tilltal på kommunernas webbsidor, för att på så sätt 

definiera bakomliggande tematiseringar i det material som analyserats (Denscombe 

2014:392-392). De huvudsakliga tematiseringar vi har gjort på kommunernas webbsidor 

har vi kategoriserat in under ett alla-tilltal och ett du-tilltal.  

 

4.4 Kvalitativa intervjuer  

I den här studien har kvalitativa intervjuer använts som ett komplement till genomförd 

kvalitativ innehållsanalys av kommunernas texter på respektive webbsida. De 

genomförda intervjuerna har varit kvalitativa och semistrukturerade. De har baserats på 

öppna frågor ställda till personer som har utfört eller varit med och utfört texterna på 

fyra utav de 20 kommunernas webbsidor vi har analyserat. Vi har använt 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att få ta del av avsändarens 

perspektiv. Den största fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det ger studien 

en möjlighet att erhålla detaljerad kunskap om människors erfarenheter, attityder och 

känslor kring ett visst fenomen (Kvale & Birkmann 2014:17). Därutöver möjliggör 

semistrukturerade intervjuer att nästkommande intervju blir så lik den första som 

möjligt, då frågorna är standardiserat utförda. På så sätt kan forskaren jämföra svar på 

ett enklare sätt (Bryman 2016:256). 
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4.5 Urvalsmetod och urvalsförfarande 

Valet av kommuner grundas i ett urval där de två kommuner som gav inspiration för 

den här studien utgör en bas, utifrån storlek och befolkningsmängd. Båda kommunerna 

är mellanstora och har ungefär 70 000 invånare. Urvalet av övriga 18 kommuner har 

haft en befolkningsmängd mellan 50 000 - 90 000 invånare, och är geografiskt utspridda 

från söder till norr, öst till väst. Det urval vi har gjort har vi funnit via Statistiska 

centralbyråns webbsida där statistik om kommuners storlek och befolkningsmängd 

presenteras (SCB 2018). Valet av respondenter för de kvalitativa intervjuerna grundas i 

ett urval som har baserats på att finna en specifik grupp ac respondenter som är relevant 

för att kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman 2011:495). Vi tog kontakt med 

samtliga kommunväxlar. Därefter gjordes en efterfrågan av personer som på något sätt 

varit inblandade i arbetet med att utforma innehållet på webbsidorna. Hälften av 

kommunerna svarade på det första utskicket. Av dessa tio kunde sedan fyra medverka i 

en kvalitativ intervju. I urvalet tog vi ingen hänsyn till ålder, kön eller anställningstid, 

utan efterfrågade personer som kunde säga något om texterna utifrån att de varit med i 

arbetet att utforma innehållet.  

 

4.5.1 Litteratursök 

När det kommer till insamlandet av tidigare forskning eftersöktes artiklar och litteratur 

som på olika sätt belyser olika perspektiv inom vårt valda område. Insamlingen har 

genomförts utifrån valda sökord. På svenska har dessa varit: ’tilltal’, ’språk och makt’, 

’ekonomiskt bistånd’, ’myndigheter’, ’medborgare’, ’positionsmakt’ ’asymmetriskt 

maktförhållande’, ’positionsmakt’.  På engelska har vi sökt: ’spoken’, ’language and 

power’, ’financial aid’, ’authorities’, ’citizens’, ’power position’ använts. Vi har använt 

både engelska och svenska sökord för att kunna bredda våra resultat till både svenska 

och engelska, och på så sätt erhålla en större mängd material. För inledningens 

statistiska material har sökord som ’ekonomiskt bistånd’, ’internetanvändning’, och 

’stigmatisering’ använts. Huvudsakligen har dessa sökningar gjorts i sökmotorer som 

SwePub, Social Service, Google och Google Scholar. 

 

Övrig litteratur har sökts genom universitetsbibliotekets egen söktjänst OneSearch.  

Forskning om språk och makt finns det i relativt hög omfattning. Trots det har utbudet 

av forskning om språk och makt i webbpublicerad text varit begränsad. En av studiens 

största svårigheter har därför varit att hitta relevant forskning för studiens område utan 
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att vara för långsökt. I detta avseende har sökandet efter forskning inom andra områden 

varit av stor vikt, för att i resultatet kunna dra slutsatser och på så sätt besvara studiens 

syfte och frågeställning.  

 

4.5.2 Genomförande av kvalitativ innehållsanalys  

Vid genomförande av den kvalitativa innehållsanalysen av webbsidor för ekonomiskt 

bistånd valdes 20 olika kommuner ut, baserat på storlek och geografisk spridning. 

Själva presentationen om resultatet från analysarbetet definieras av tematiseringar, vilka 

har utlästs genom webbsidornas inledande meningar. Det vill säga den första texten 

läsaren möts av när mottagaren av texten går in på webbsidan för ekonomiskt bistånd. 

Analysen bygger på två olika tematiseringar som har kategoriserats genom att vi 

funnit  mönster och likheter i språkval och tilltal bland de 20 kommunerna.  

Närläsningen har genererat en upptäckt av att ett alla-tilltal och ett du-tilltal är 

återkommande i flera av kommunernas webbtexter. Du-tilltalet definerades utifrån 

texter med ett du-tilltal där du, du och din familj, och du eller din familj ingick. I alla-

tilltalet ingick de texter som på något sätt hade ett alla-tilltal i sig. Detta alla-tilltal 

grundas på fraser som exempelvis alla kan under kortare eller längre perioder hamna i 

ekonomiska svårigheter. Vissa av texterna hade ett rent alla-tilltal, medan vissa hade ett 

alla-tilltal med ett efterföljande du-tilltal.  

 

I analysen har de teoretiska utgångspunkterna positionsmakt samt stigma, skuld och 

skam använts. Därutöver har tematiseringarna också analyserats genom begreppen 

asymmetriskt maktförhållande, deiktiska rummet, inkludering/exkludering, 

internaliserad blick och symbolsignifikans. Dessa är de begrepp som har presenterats i 

kapitlet tidigare forskning. Begreppen har hjälpt oss att förstå hur ett visst tilltal kan 

avgöra hur mottagaren eventuellt kan uppfatta texten, men också vad använt språkval 

och tilltal kan göra med det asymmetriska maktförhållandet mellan myndighet och 

medborgare.  

 

4.5.3 Genomförande av intervjuer  

I första hand skickades ett informationsbrev (se bilaga 1), och en inbjudan till att delta i 

vår studie till samtliga kommuner via deras växel. Vi blev därigenom hänvisade till den 

person som eventuellt kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I informationsmailet 

poängterades frågan om ett frivilligt deltagande. Av de tio som vi först skickade en 
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inbjudan till valde totalt sju att tacka ja, men i slutändan genomfördes fyra intervjuer 

utifrån att en valde att dra sig ur. De övriga två fick avbokas i och med svårigheter att 

boka in tider. I vidare mailkorrespondens med dessa fyra respondenter skickades ett 

underlag med våra grundfrågor ut till vederbörande, (se bilaga 2). Respondenterna 

kunde därefter själva avgöra om de ville delta eller inte. På detta sätt kunde även 

förberedelse ske i den mån de själva önskade. Mailkorrespondensen fortsatte tills vi 

hade bestämt datum och tid för när intervjun skulle äga rum.  

 

Innan intervjuerna ägde rum utformade vi ett underlag med öppna frågor. Fördelen med 

öppna frågor är att intervjupersonerna har möjlighet att avgöra ingången för 

nästkommande fråga. På så sätt undvek vi att styra intervjupersonerna till ett visst svar 

utan försökte istället att aktivt följa upp för att klargöra och utvidga deras uttalanden 

(Kvale & Birkman 2014:23). Samtliga intervjuer har gjorts med personer som har god 

förankring och praktisk kännedom kring webbtexternas utförande. Yrkestillhörigheten 

har varit socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som främst ansvarar för innehållet, 

samt kommunikatörer vars största ansvar vilar på själva textproduktionen.  

 

Vi har genomfört en intervju på plats med en respondent, då denne fanns geografiskt 

nära. Övriga intervjuer har vi inte har haft tid eller resurser till för att göra en intervju på 

plats, då de är geografiskt utspridda över hela Sverige. Dessa har därför skett via 

telefon. Det finns dock flera fördelar med en telefonintervju. Bland annat är det enklare 

att hantera intervjun om den sker via telefon, eftersom att kroppsspråk och 

ansiktsuttryck inte avslöjar hur man reagerar på ett visst svar. Detta kan givetvis även 

vändas till en nackdel, då nyanser i samtalet uteblir. Därutöver är en annan fördel att 

intervjuare och respondenten inte ser varandra, eftersom det kan finnas risk att 

respondentens svar påverkas av förslagsvis intervjuarens kön, klass, ålder eller etniska 

bakgrund. Dessa faktorer kan göra att respondenten ändrar sitt svar utefter vad denne 

tror att intervjuaren vill höra (Bryman, 2018:262-263).  

 

4.6  Bearbetning av analys och data 

Vår studie bygger huvudsakligen på dokumentär forskning, vilket är en social 

undersökning som använder dokument som datakälla (Denscombe, 2014:319). I den här 

studien är det kommuners webbpublicerade text om ekonomiskt bistånd som är 

underlaget för den genomförda kvalitativa innehållsanalysen. Texten på webbsidorna är 
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författade av kommuners kommunikatörer i samarbete med verksamma socialarbetare 

inom ekonomiskt bistånd på socialförvaltningar. Texten är utformad i syfte att vägleda 

personer som vill ansöka om ekonomiskt bistånd, och innehåller såväl information som 

kontaktuppgifter till enheten.  

 

Vidare har transkriberingsprocessen av de kvalitativa intervjuerna skapat en möjlighet 

för att djupanalysera det som framkommit. Med hjälp av transkriberingen har sedan 

möjlighet getts till att även se till det implicita, och inte endast det explicita som kan 

tolkas i materialet. Detta förfaringssätt är nödvändigt för att kunna kalla analysmetoden 

för en kvalitativ innehållsanalys, då den i sig definieras av ett tillvägagångsätt för att 

finna dolda mönster, nyckelbegrepp och normer som inte är direkt uttalade utan kräver 

vår tolkning (Denscombe, 2014:319, 398-400). På så sätt uppstår möjliheten för att även 

se det som är underliggande och dolt vid första anblicken.  

 

4.7 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Studiens metodval, datainsamlingsmetod, samt bearbetning av analys är kvalitativ, 

vilket medför att redogörelsen för studiens tillförlitlighet kräver andra begrepp än för en 

kvantivativ studie (Denscombe, 2014:409). Vetenskaplig kunskap är kommunicerbar 

kunskap, vilket betyder att det är extra viktigt att på ett mycket transparent sätt återge 

alla delar genom hela forskningsprocessen. Inte minst för att undvika att studien utger 

sig för något annat än vad den på ett transparent sätt kan återge (Thomassen, 2007:154). 

En studies tillförlitlighet består av fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och objektivitet (Bryman, 2018:467). Nedan följer en beskrivning kring 

hur vi ser på den här studiens tillförlitlighet.  

 

Trovärdighet och pålitlighet 

Eftersom att vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys som bygger på dokument 

och intervjuer, så har en kvalitativ datainsamlingsmetod gjorts. Datainsamlingen har 

skett genom metodtriangulering där vi har använt flera olika datainsamlingsmetoder och 

datakällor (Bryman 2018:468). Vi har genomfört semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer som komplement, vilket också är en typ av datainsamlingsmetod. 

Metodtrianguleringen motiveras genom vår eftersträvan att erhålla fler än ett perspektiv 

kring vad som kan uttolkas av vår primära datakälla, det vill säga textinnehållet på 

webbsidorna. Metodtriangulering kan öka möjligheten till studiens pålitlighet. 
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Pålitligheten stärks ytterligare genom att utförligt och transparent redogöra för 

forskningsprocessens alla faser i metodavsnittet. Vilken förförståelse vi har kan påverka 

hur vi tolkar data och vår egen empiri, samt hur vi kan definiera de kommunicerade 

tematiseringar som vi kategoriserat.  

Överförbarhet  

I forskning handlar överförbarhet om hur studiens resultat kan överföras och förstås 

även i andra kontexter (Kvale & Brinkmann, 2014:311). Vi har genomfört en kvalitativ 

innehållsanalys utifrån funna mönster på 20 olika kommuners webbsidor för 

ekonomiskt bistånd, utifrån vilka vi definierat två olika tilltal. Totalt finns det 290 

kommuner i Sverige, vilket gör att vi omöjligt helt kan fastställa att samma tilltal kan 

återfinnas på resterande 270 kommuner. Däremot vill vi gärna motivera myndigheter 

som erbjuder stödinsatser till medborgare, att utformningen på deras webbsidor bör 

bottna i en medvetenhet och eftertanke kring språkval och tilltal. Samt vad effekten av 

använt språkval och tilltal kan riskera att göra med mottagaren.  Med det sagt hoppas vi 

att den här studiens resultat kan fungera som inspiration för att studera andra kontexter 

med liknande utgångspunkt.   

 

Objektivitet  

Ambitionen har varit  att förhålla sig objektivt genom hela  forskningsprocessen, från 

insamlingen av empirin till redovisande av resultat. Att ha ett öppet sinne för vad som 

kan framkomma genom empirin är önskvärt. Inte minst för att undvika att fästa någon 

större vikt vid vår egen förförståelse vid eftersökning av mönster, som annars hade 

kunnat göra  att vi endast sett de mönster som grundat sig i den egna förförståelsen. Ett 

öppet sinne bidrar till att se mönster som vi kanske annars inte hade sett om vi gett vår 

förförståelse som socionomstudenter för stort utrymme. Att hela tiden förhålla sig 

reflekterande till eventuella resultat och slutsatser är något som vi kan stötta varandra i 

då studien har två författare (Denscombe, 2014:413-417).  

 

4.8  Forskningsetiska överväganden  

En kvalitativ studie behöver bygga på sanning, transparens, kritisk granskning, egenhet 

samt utföras utan att skada människor, djur eller miljö. Därutöver måste forskaren vara 

opartisk vid inläsandet av tidigare forskning och hantera dokumentation korrekt. Detta i 

enlighet med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Safström, 2017:8). Studiens 

material består av offentligt material i form av text publicerad på kommuners webbsidor 
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om ekonomiskt bistånd. Trots att empirin i huvudsak bygger på offentligt material, har 

vi ändå valt att inta ett konfidentiellt förhållningssätt. Med det menas att vi har valt att 

inte skriva ut de 20 olika kommunernas namn. Inte heller har namn, kön och ålder på 

deltagarna i de kvalitativa intervjuerna skrivits ut. Detta gör vi dels för att undvika att 

värdera enskilda kommuners webbsidor. Dels också för att vi inte finner det relevant att 

skriva ut namn eftersom att studiens avsikt inte är att kritisera enskilda kommuner, utan 

att belysa och förstå ett socialt problem vi funnit i gemensamma teman på deras 

webbsidor.  

 

När det gäller de kvalitativa intervjuerna undviker vi namn, kön och ålder för att skydda 

de enskilda individerna bakom den yrkesidentitet som vi har intervjuat. Vidare 

utformades de informationsbrev (se bilaga 1), som inledningsvis skickades till 

kommunerna, och vidare till dem som valde att ställa upp på våra intervjuer, efter det så 

kallade individskyddskravet. Vi väljer att skriva om hur vi har förhållit oss till 

individskyddskravet i informationsbrevet. Detta trots att våra intervjuer är relativt få och 

fungerar som ett komplement till den kvalitativa innehållsanalysen. Det gör vi eftersom 

att det är av stor vikt att visa vad vi har haft i åtanke när vi formulerat brevet, inte minst 

för att bidra till studiens tillförlitlighet. Individsskyddskravet består av en mängd 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Safström, 2017:13).  

 

 I informationsbrevet skrevs det om studiens innehåll samt vad ett medverkande skulle 

innebära för den som valde att delta. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att vi i 

utformningen av informationsbrevet var tydliga med att deltagandet var frivilligt. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna skyddas genom att de 

anonymiseras, samt att transkriberat material förstörs efter att det använts i studien. 

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att vi är medvetna om, och öppna med, att 

materialet endast har använts till studien och kommer sedan att förstöras (Safström, 

2017:16). Nämnvärt är att det finns en stor risk att det uppstår en maktobalans mellan 

forskare och respondenter i en intervjusituation, då forskaren är den som styr valet av 

ämne samt har ett tolkningsföreträde (Kvale & Brinkmann 2014:51-52). Vi var därför 

noggranna med att visa ett genuint intresse för respondenternas utlåtanden. De gavs 

dessutom möjlighet att utforma intervjun i den mån de önskade, genom att de fick välja 

datum och tid för intervjutillfället. Tolkningsföreträdet beaktades genom att 



  
 

 

29 

respondenterna fick avgöra ingången för nästkommande frågor, samtidigt som vi endast 

ställde vissa grundfrågor. 

  

Nämnas bör är att det finns en medvetenhet kring att det alltid innebär en risk att dra 

slutsatser kring olika kategoriseringar och att förmedla andra människors känslor och 

tankar. I det här fallet har tolkningen av de två olika teman gjorts utifrån ett 

hermaneutiskt perspektiv, och vi har varit medvetna om att vår egen förförståelse kan 

tendera att påverka hur vi tolkar webbsidornas texter. För att påvisa transparensen i 

tolkningen har vi därför återgivit de texter vi har tolkat tematiseringarna du och alla 

utifrån. På det sättet kan läsaren själv se att vi i största möjliga mån har försökt förhålla 

oss objektivt utan att förvränga eller vinkla det som står på webbsidorna. Detsamma 

gäller när vi i analysen har använt citat som framkommit i våra intervjuer. Vi vill att 

läsaren ska vara medveten om att de kvalitativa intervjuerna endast har använts som ett 

komplement för det som vi har tolkat genom definierade teman. I och med denna 

redogörelse blir studien etiskt försvarbar (Holme & Solvang 1997:337). 

 

4.9 Metoddiskussion  

Vi är medvetna om att en kvantitativ innehållsanalys hade kunnat vara en alternativ 

metod till denna studie. En kvantitativ innehållsanalys hade kunnat möjliggöra en 

kvantifiering av innehållet i texterna, genom att enheter kan plockas ut ur en större 

kontext. Om en kvantitatriv innehållsanalys hade valts hade mer kvantitativa resultat 

kunnat uppnås i analysen. Resultatet av studien hade också kunnat verifieras i större 

utsträckning, eftersom någon annan hade kunnat upprepa studien. Samtidigt innehar en 

kvantitativ innehållsanalys vissa begränsningar genom att den ser till det explicita 

innehållet av en text. Med detta menas att en kvantitativ innehållsanalys inte ger lika 

stora möjligheter till att se underliggande budskap, mönster och det outtalade i en text. 

Här finns även en motivering till att det är just kvalitativ innehållsanalys som är vald 

analysmetod framför en kvantitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysens 

tillvägagångssätt ger möjlighet till att även se det som är implicit. Den kvalitativa 

innehållsanalysens styrka är att tillvägagångssättet bygger på att dekonstruera material 

för att finna dolda mönster, nyckelbegrepp och normer som inte är direkt uttalade utan 

kräver tolkning. En kvalitativ innehållsanalys ser med andra ord även det som är 

implicit och dolt i texten vid första anblicken (Denscombe, 2014:319, 389-394).  
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För att vidga vår blick utanför vår egen förförståelse ville vi gärna komplettera studien 

med perspektiv som kommer från dem vi i studien omtalar som avsändare av den 

webbpulicerade texten. Vi valde därför även genomföra kvalitativa intervjuer. En 

enkätundersökning hade kunnat leverera ett underlag från betydligt fler respondenter. 

Fördelen med enkätstudier framför kvalitativa intervjuer är att de snabbare kan 

administreras i större volymer, samtidigt som respondenterna kan välja att svara när de 

själva vill.  En enkätundersökning påverkas inte heller av eller färgas av det fysiska 

möte som den kvalitativa intervjun kan göra (Bryman, 2018:287-288).  

 

Nackdelen med enkätundersökningar är dock att det inte finns möjlighet för 

respondenterna att fråga om innehållet i en fråga, samt att följdfrågor inte ges samma 

utrymme. Därutöver riskerar frågorna att inte bli besvarade i samma utsträckning som 

vid kvalitativa intervjuer. Det finns även en risk att respondenterna förhåller sig till 

enkäter på ett sätt som inte var avsett. Till exempel genom att frågorna inte besvaras i 

den ordning som intervjuaren önskar, eller att den besvaras av annan person än den som 

är efterfrågd som respondent. Detta kan således riskera att sanningshalten eller 

trovärdigehten i svaren minskar (Bryman, 2018:288, Denscombe, 2014:260). 

Enkätundersökningar kan även vara delvis besvarade vilket kan undvikas när kvalitativa 

intervjuer genomförs, i och med att de sker genom en direkt interaktion mellan 

respondent och intervjuare (Bryman, 2018:289). Kvalitativa intervjuer har alltså valts 

för att få en fördjupad förståelse för de definierade tematiseringarna samt för att ge 

möjligheten att erhålla fler perspektiv. Av den anledningen har vi funnit att kvalitativa 

intervjuer levererat mer kvalitet än kvantitet till studien, vilket en enkätundersökning 

skulle kunna gjort i större utsträckning.  
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5. Resultat och Analys 

I det här kapitlet ämnar vi att presentera de tematiseringar av språkval och tilltal som 

funnits utifrån de mönster som upptäckts i de utvalda analysenheterna som studiens 

empiri bygger på. I nästkommande avsnitt presenteras analyser av dessa tematiseringar, 

vilka vi har valt att benämna som du-tilltal och alla-tilltal. Det empiriska materialet har 

analyserats med teorin om positionsmakt, Goffmans teori om stigma, skuld och skam, 

samt begreppen inkludering/exkludering, det deiktiska rummet, den internaliserade 

blicken, symbolsignifikans samt asymmetriskt maktförhållande. Som ett komplement 

till den kvalitativa innehållsanalysen presenteras även i detta avsnitt de resultat som de 

kvalitativa intervjuerna har genererat. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultat och analys.  

 

5.1.1 Du-tilltal  

I tolv av 20 texter används ett du-tilltal. I dessa texter kan flera olika inriktningar 

skönjas, beroende på efterföljande fras/fraser. I den första inriktningen används 

begreppet du på ett sätt som talar till den som läser. Denna typ av inriktning återfinns i 

två texter. Du-tilltalet är i dessa fall kravlöst, eftersom att de inte innehåller någon 

information om vilka krav som behöver uppfyllas innan hen kan söka ekonomiskt 

bistånd. 

Exempel  

Har du ekonomiska problem finns det olika möjligheter för dig att 

få hjälp från XXXXX Kommun. Vi har samlat information om 

vilken hjälp du kan få. (Kommun 4)  

 

Du som har problem med ekonomin kan ansöka om 

försörjningsstöd. Om du har ekonomiska problem och din inkomst 

inte räcker till att betala mat och hyra kan du söka ekonomiskt 

bistånd i form av försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). 

(Kommun 13) 

I fem andra texter används ett du-tilltal med efterföljande kravfyllda fraser. Med detta 

menas fraser som inbegriper ord som på ett kravfyllt sätt beskriver vad mottagaren 

måste ha gjort innan hen vill söka om ekonomiskt bistånd. Därutöver framställs det att 
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den som är som är intresserad av att söka ska vara medveten om att ekonomiskt bistånd 

endast är en sista utväg.  

Exempel      

Om du inte har tillräckligt med inkomster och inte kan få 

inkomster på annat håll kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, 

även kallat försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din 

och din familjs ekonomi och situation. Om du är sammanboende, 

gift eller registrerad partner, så räknas era utgifter och inkomster 

samman. (Kommun 11)  

Har du inte pengar till exempelvis mat och hyra kan du söka 

försörjningsstöd. Det är ett behovsprövat bistånd som du ansöker 

om hos kommunens socialtjänst. Biståndet är en tillfällig 

ekonomisk hjälp och målet är att du ska bli självförsörjande igen 

så snart som möjligt. (Kommun 9)   

Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät när det inte finns någon 

annan lösning. (Kommun 5) 

 

Enligt socialtjänstlagen är det ekonomiska biståndet (tidigare 

kallat socialbidrag) tänkt att vara ett tillfälligt lösning för att du 

ska uppnå en skälig levnadsnivå. Du har ett eget ansvar att försöka 

lösa din situation. (Kommun 10) 

 

Vidare har en tredje inriktning hittats, vilket är  ett du tillsammans med den 

efterföljande frasen eller din familj/och din familj. Dessa kan ses som avgränsningar för 

vem som är mottagare av texten, och förekommer i fem av 20 texter.  

Exempel eller din familj 

Om du eller din familj inte kan betala räkningar, har pengar till 

mat eller annat som behövs, kan du söka försörjningsstöd hos 

socialförvaltningen. (Kommun 20)  

 Exempel och din familj 
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Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om 

ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din 

familjs ekonomi och situation. (Kommun 1) 

 

 

5.1.2 Alla-tilltal 

När texten innehåller ett alla-tilltal menar vi att läsaren kan uppfatta tilltalet som att man 

befinner sig i en situation som kan hända vem som helst. Detta kan minska risken att 

mottagaren upplever sig som avvikande från normen. Ett alla-tilltal förekommer i åtta 

av 20 kommuner. I nedanstående texter kan ett rent alla-tilltal uttolkas. Med detta menas 

att det endast används ett alla-tilltal genomgående i hela texten. 

 Exempel 

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska 

svårigheter. Det kan innebära behov av hjälp och stöd i frågor som 

rör den egna ekonomin. (Kommun 6)  

   

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan 

röra sig om tillfälliga problem men det kan också handla om mer 

långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta 

kan innebära att man behöver hjälp och stöd med sin ekonomin. 

(Kommun 18) 

  

I vissa kommuner har det använts både ett alla-tilltal och ett du-tilltal i samma text. 

Vanligast i dessa texter är att ett alla-tilltal används inledningsvis i texten, vilket kan 

uppfattas som allmänt till en början. Sedan byts alla-tilltalet ut mot ett du-tilltal, vilket 

fortsättningsvis kan uppfattas som inkluderande eller exkluderande beroende på 

efterföljande nominalfraser.   

 

Exempel  

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska 

svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja 

dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd. (Kommun 3). 
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Nedanstående text innehar utöver ett skifte från ett alla-tilltal till ett du-tilltal, en 

nominalfras som riskerar att avgränsa mottagaren till att uppfatta sig inkluderad i texten, 

utifrån om denne har stora skulder. 

Exempel  

Alla kan någon gång i livet behöva hjälp att reda ut ekonomiska 

problem. Det kan till exempel handla om att du har stora skulder 

eller vill söka försörjningsstöd. (Kommun 17) 

I två av texterna används tilltalet man. Detta har vi likställt med alla-tilltalet, eftersom 

att man liksom alla kan upplevas som inkluderande, då tilltalet man inte talar direkt till 

någon specifik person till skillnad från du-tilltalet. 

 

Exempel   

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan 

röra sig om tillfälliga problem men det kan också handla om mer 

långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta 

kan innebära att man behöver hjälp och stöd med sin ekonomin. 

(Kommun 18) 

 

5.1.3 Resultat av kvalitativa intervjuer  

Som ett komplement till vår huvudsakliga empiri har kvalitativa intervjuer genomförts, 

med kommunikatörer och handläggare inom ekonomiskt bistånd från olika kommuner i 

Sverige. Under dessa intervjuer ställdes frågor kring vem texten på respektive webbsida 

riktar sig till, samt vad tanken är att texten ska förmedla. Därutöver ställdes även frågan 

kring hur avsändarna kan garantera att det som förmedlas är vad som uppfattas av 

mottagaren. Nedan följer ett resultat av vad som framgick i intervjuerna.  

 

På frågan om vilken tanke som ligger bakom användandet av ett du-tilltal, framgår en 

önskan om att skapa närhet och göra texten personnära. Respondenterna uttrycker att 

det är av stor vikt att mottagaren av texten ska känna att texten talar till denne och inte 

om denne.  
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Vi skriver liksom du som behöver. [...] Nu står det t ex du, 

även om det skulle vara någon annan som läser det, så är det alltid 

till dig, vi pratar med dig. (Kommun 1) 

 

Det som också framgår är kritik mot hur texternas förfarande såg ut förr. En av 

respondenterna upplevde dessa texter som att man talade om mottagaren i tredjeperson, 

och att lagtexter och annan svår information som hör hemma internt bland myndigheter 

förekom i relativt hög utsträckning på webbsidorna. Nedanstående citat tyder på en 

medvetenhet kring att begripligheten riskerar att brista vid ett användande av svåra och 

krångliga begrepp och formuleringar. Här finnes därav spår av det klarspråksarbete som 

myndigheter ska rätta sig efter.  

 

Man tänker inte utifrån målgruppen utan hur verksamheten ser ut, 

och så vågar man inte gå ifrån det riktigt. Förra webben vi hade 

var det en massa lagtexter och sånt där upplagt, för att man ville 

säkra upp. Nu har dom fått allt, liksom. Men så fungerar ju inte en 

kommunikation, och vi kommunikatörer tycker inte att det känns 

varken trevligt eller bra. Vi jobbar istället för att mjuka till det och 

tala till vår målgrupp som människor. (Kommun 1) 

 

En av repondenterna representerar en kommun som använder sig av ett alla-tilltal. I 

denna intervju framkommer ingen egentlig klarhet kring motivet bakom ett alla-tilltal i 

texten. Genom repondentens svar kan det tolkas en medvetenhet kring att de som läser 

på hemsidan har olika förutsättningar och befinner sig i olika faser när det gäller 

ekonomiskt bistånd. Detta blir således intressant då det inte framgår en lika självklar 

respons på varför ett alla-tilltal används, jämfört med respondenterna som representerar 

kommuner som använder ett du-tilltal.  

 

[...] det är ju också så att de är en väldigt spretig grupp som söker 

försörjningsstöd. Du har allt ifrån dem som bara är mellan två jobb 

till dom som har varit utanför arbetslivet hela sitt liv. Och de som 

har missbruk och där ingenting fungerar. (Kommun 15) 

 

Den sista större frågeställningen berörde hur kommunerna kan fastställa att innehållet 

på webbsidorna är det som når fram till och uppfattas av mottagaren. När denna fråga 

ställdes ger samtliga respondenter likvärdiga svar. Respondenterna medger att det inte 
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görs några externa utvärderingar avseende mottagarens uppfattning kring webbsidans 

innehåll. De hänvisar till enheten för ekonomiskt bistånd och de brukarundersökningar 

som görs där, men är samtidigt överens kring att det inte ställs specifika frågor om just 

webbsidorna i dessa undersökningar. Det kan därför aldrig fastställas att hemsidan har 

uppnått det syfte som den är ämnad för. Denna medvetenhet finns genomgående i 

samtliga intervjuer.  

 

- Brukarundersökningar gör vi varje år. 

- Finns det några specifika frågor i den som berör informationen via 

webben? 

-  Jag kan kika. Nej ingenting om webben. Utan det här berör mer 

kontakten med socialsekreteraren. (Kommun 15) 

 

I den andra kommunen framgår det hur man frekvent följer besöksstatistiken på 

webbsidan. Samtidigt presenteras en medvetenhet kring hur besöksstatistik inte säger 

något om huruvida mottagaren som läst de facto blivit hjälpt av innehållet eller hur 

denne har uppfattat rådande tilltal.  

 

Vi följer besöksstatistiken på sidan. Men besöksstatistiken säger ju 

ingenting om du blir hjälpt av sidan. Och vi har ju inte heller 

möjligheten att man kan ansöka digitalt och hade man kunnat göra 

det, så hade man kunnat undersöka, hur många gör det, och hur 

snabbt går det? Men vi har inget sådant systematiskt sätt att följa 

upp om just informationen på webben är hjälpsam. (Kommun 2) 

 

I en tredje kommun framgår det hur återkoppling på försörjningsenheten är det som 

kommunikatörerna kan komma på avseende utvärdering. Även denne respondent 

framför hur det inte finns någon specifik utvärdering kring huruvida webbsidan 

vägleder mottagarna till hjälpen eller inte. Under intervjun reflekterar repspondenten 

över hur viktigt det kan vara att utvärdera webbsidans funktion.  

 

Det enda jag egentligen kan säga eller komma på är den 

feedbacken dom får på försörjningsstödsenheten. Man kan skriva 

via vår webb också och kommentera och sådana saker, den 

möjligheten finns. Men jag inser att det också är ett hinder om 

man inte förstår sidan om ekonomiskt bistånd och således inte 
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heller hur man går in och skriver. Det är ganska utelämnande. Så 

det är svårt. (Kommun 1) 

 

Under frågan kring om utvärderingar genomförs framkommer sidospår och diskussion 

avseende om webbsidans innehåll är begriplig för mottagaren eller inte. Det råder 

delade meningar bland respondenterna gällande detta. En av respondenterna arbetar 

inom området för ekonomiskt bistånd som handläggare och den andre arbetar endast 

med kommunikation för kommunen som kommunikatör. Trots detta säger sig båda ha 

en kunskap som kan svara för om webbsidan och dess text är begriplig för mottagaren 

eller inte.  

 

Jag tycker att det är väldigt lätt att förstå, jag tycker det är respektfullt 

skrivet, men jag jobbar ju med det här. [...]det är tydlig information. 

Det står ju så här Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska 

tillgångar måste du använda dessa innan du kan få försörjningsstöd. 

Det är ju inte kränkande på något sätt att säga det, utan det är allmän 

information, att så här fungerar försörjningsstöd. [...] Så jag tänker ändå 

att det inte är stigmatiserande på något sätt, utan tydlig information och 

ett respektfullt tilltal. [...] Men som sagt, jag jobbar med det här, så jag 

förstår hur det fungerar. Jag tycker att det här är jättetydligt. Det 

kan hända att om man inte jobbar med det, då väcker det jättemycket 

frågor. (Kommun 15) 

I ovanstående intervju beskriver respondenten att på grund av det faktum att hen arbetar 

med ekonomiskt bistånd kan hen göra bedömningen om huruvida innehållet i texten är 

stigmatiserande eller inte. Samtidigt visar hen på kritisk reflektion. Upprepade gånger 

poängteras att den förförståelsen som ett arbete inom ekonomiskt bistånd innebär 

givetvis kan påverka hur hen upplever texten på webbsidan.  

En annan respondent har en helt annan uppfattning om förförståelse. Istället för att utgå 

från en förförståelse fylld av kunskap om ekonomiskt bistånd, menar denne respondent 

att det faktum att denne inte arbetar inom ekonomiskt bistånd gör att denne kan agera 

som om hen var en mottagare av texten. Utifrån detta menar respondenten att denne kan 

avgöra om texten på webbsidan är begriplig för mottagare eller inte.  

Jag var helt okunnig om hur saker fungerar så jag ställde alla dom 

dumma frågorna. Vad är detta? Vad innebär det? Den här 
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meningen är krånglig, vad betyder den? Så jag försökte ställa alla 

dom frågorna som en potentiell person som behöver hjälp kan 

ställa. Så till slut fick jag svar på vad allt betydde och då sa jag att 

då skriver vi det! Mycket av dom förklaringarna jag fick var 

nästan som att ge förklaring till ett barn eller någon som är väldigt 

okunnig inom området. (Kommun 1) 

 

5.2 Analys  

I detta avsnitt presenteras först en analys av du-tilltalet följt av en analys av alla-tilltalet. 

Integrerat i dessa analyser presenteras också analysen av de kvalitativa intervjuerna. Det 

empiriska materialet har sammantaget analyserats med hjälp av teorin om positionsmakt 

och Goffmans teori om stigma, skuld och skam. Därutöver kommer begreppen 

inkludering/exkludering, det deiktiska rummet, den internaliserade blicken, 

symbolsignifikans och asymmetriskt maktförhållande vara nödvändigt för att kunna 

analysera det empiriska materialet.   

 

5.2.1  Analys av du-tilltal  

Ett du-tilltal förekommer som tidigare nämnt i 15 av de 20 texter som vi har analyserat. 

I vissa fall förekommer ett enskilt du, och i andra fall tillsammans med och din 

familj/eller din familj. Du-tilltalet är det är vanligast förekommande tilltalet i de texter 

som studiens empiri bygger på. I samtliga intervjuer som genomförts framgår att det 

främsta motivet bakom ett du-tilltal är tänkt för att skapa närhet till mottagaren av 

texten.  Vad respondenterna uttrycker kring du-tilltalet står delvis i strid med vad den 

tidigare forskningen har beskrivit. Å ena sidan främjar ett personligt tilltal i en text en 

känsla av inkludering, i den mening att det som står är till för den som läser. 

Användandet av ett du-tilltal kan vara ett uttryck för det rådande klarspråksarbete som 

förekommer hos myndigheter (Lind Palicki, 2010).  Å andra sidan beskriver Nyström 

Höög (2006), att ett frekvent användande av ett du-tilltal inte per automatik behöver 

betyda att mottagaren känner sig tilltalad.   

 

Vidare ställer sig Lind Palicki (2010) i viss mån kritisk till ett du-tilltal i relation till 

begreppen inkludering och exkludering av mottagare. Detta eftersom att ett du-tilltal 

även kan öka risken för att avståndet mellan myndighet och medborgare ökar. När våra 

respondenter vittnar om att motivet till att använda ett du-tilltal syftar till att skapa just 
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närhet, kan det tolkas att det asymmetriska maktförhållandet mellan myndighet och 

medborgare syftar till att bli mindre. Samtidigt finner vi en problematik med ett du-

tilltal och ser kritiskt på användandet med stöd i tidigare forskning. Lind Palicki (2010), 

beskriver att ett frekvent användande av ett du-tilltal, främst i inledningsfrasen, skapar 

normen för vem som inkluderas och vem som exkluderas i texten av avsändaren. Detta 

genom att vissa läsare faller utanför ramarna för det deiktiska rummet, som avgränsas 

med nominalfraser.  

När avsändaren har använt du följt av och din familj eller eller din familj, ser vi extra 

starka kopplingar till Lind Palickis (2010) resonemang avseende det deiktiska rummet. 

Nominalfrasen och din familj avgränsar, enligt hennes tes, stödet till de som har en 

familj att försörja. De inkluderas samtidigt som de som inte har en familj att 

försörja exkluderas genom språket, eftersom det deiktiska rummet avgränsas av 

nominalfrasen och din familj. Användandet av nominalfrasen eller din familj öppnar 

med detta resonemang snarare upp fler tolkningsmöjligheter för mottagaren, då denne 

kan välja att tolka som att den kan söka ekonomiskt bistånd för eget intresse, endast sin 

familj eller sina barn, eller för sig själv och sin familj. Ett eller är i det avseendet mer 

inkluderande än ett och, eftersom det ger alternativet till förståelsen endast du eller om 

du har en familj. Vi finner en skillnad på om avsändaren använder ett och eller ett eller. 

Ett och tyder i detta sammanhang på en föreställning att den som söker inte bara söker 

för sitt egna behov utan även för andras skull, samt att den har en familj.  

Under våra  intervjuer har det även framkommit att några utvärderingar inte görs 

avseende om mottagaren uppfattar det som avsändaren vill förmedla. Nyström Höög 

(2006), återger i kapitlet tidigare forskning att utifrån riktlinjerna för 

klarspråksdefinitionerna är det alltid och endast mottagaren av text som kan definiera 

om texten är begriplig. Det innebär att utvärderingar av innehållet på webbsidorna borde 

göras. Inte minst för att säkerställa att avsikten med texten är det som uppfattas av 

mottagaren. Bristen på utvärdering gör således att avsändaren inte kan avgöra om de 

uppnår en symbolsignifikans mellan myndighet och medborgare. Symbolsignifikans 

innebär att begrepp och formuleringar har samma betydelse för både avsändare och 

mottagare av en text. Brist på symbolsignifikans innebär istället att avsändare och 

mottagare av texten ligger på olika nivåer avseende hur språkval och tilltal förstås 

(Lejon, 1996).  I en av intervjuerna framkommer en viss eftertänksamhet och 

medvetenhet kring det faktum att respondenten faktiskt arbetar med ekonomiskt bistånd. 
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Respondenten säger sig alltså ha en ökad förförståelse för vad texten förmedlar på grund 

av att hen arbetar med ekonomiskt bistånd, till skillnad från mottagaren. I en annan 

intervju framkommer en helt annan uppfattning om den egna förförståelsen. Här utgick 

istället respondenten från att eftersom denne inte hade en förförståelse för vad 

ekonomiskt bistånd är, kunde denne därför agera som om hen var en potentiell 

mottagare av texten. Därmed säger sig denna respondent kunna avgöra huruvida texten 

kan ses som begriplig för mottagaren eller inte.  Vår tolkning av vad som framkommer i 

intervjuerna är att båda respondenterna problematiserar sin förförståelse avseende hur 

de uppfattar att mottagaren kan förstå innehållet. Respondenternas svar kan också tolkas 

på så sätt att avsändarens uppfattning om en text säger något om myndigheten och dess 

förmåga att sätta sig in i mottagarens situation. Den ena respondenten säger sig kunna 

veta om texten är mottagaranpassad utifrån att hen själv arbetar inom ekonomiskt 

bistånd. Samtidigt skönjas en medvetenhet och eftertanke kring att detta faktum också 

kan förklara varför hen anser att texten är mottagaranpassad. Den andra av 

respondenterna menar att utifrån att den inte kunde något om ekonomiskt bistånd, kunde 

hen föreställa sig och ta över rollen som potentiell mottagare av texten.  

I den här analysens första den presenterades nominalfraser. Nominalfraser är det som 

sätter gränser i texter i det deiktiska rummet med restriktiva attribut, för vad och vem 

som ingår i det deiktiska rummet. Vi menar att det är möjligt att dra detta resonemang 

ett steg längre, och tänker oss att restriktiva nominalfraser som dessutom är laddade 

med negativa attribut eventuellt även riskerar att stigmatisera mottagaren. Du-tilltalet 

återfinns i flera meningar som  om du inte kan, om du inte har, har du ekonomiska 

problem, har du inte pengar, du som har problem. Tolkningen av dessa meningar kan 

vara att det är negativa attribut som är fyllda med ansvar, krav och bristande förmågor. 

Med bristande förmågor menas bisatserna inte kan, inte har, har du ekonomiska 

problem och har problem. Mottagare av en sådan text tilldelas en bristande förmåga och 

riskerar därmed att uppleva sig som stigmatiserad.  I texten skönjas genom 

myndighetens språkval dessutom en förutfattad mening att mottagaren inte har 

tillräckligt med resurser eller förmår att ha tillräckliga resurser. 

Utifrån Starrin & Blomqvists (2001) studieresultat vet vi att det är vanligt att personer 

som vill ansöka eller har ansökt om ekonomiskt bistånd, ofta bär på en upplevelse och 

rädsla kring hur omgivningen ska uppfatta dem. Sett utifrån Goffmans teori om stigma, 

skuld och skam skulle en restriktiv nominalfras laddad med negativa attribut kunna 



  
 

 

41 

förstås som att den som söker ekonomiskt bistånd bryter mot de sociala normer som 

råder i samhället. Att vara i behov av ekonomiskt bistånd i ett konsumtionssamhälle och 

välfungerande välfärdsstat skulle i den meningen kunna ses som normbrytande. I 

meningarna om du inte kan, om du inte har, har du ekonomiska problem, har du inte 

pengar, du som har problem, skulle de sociala normerna kunna tolkas vara motsatsen 

till vad som står. Med detta menas: 

 

Vad som står i texten  Vad som är normen  

Om du inte kan  Om du kan  

Om du inte har Om du har 

Har du ekonomiska problem  Har du inte ekonomiska problem  

Har du inte pengar Har du pengar 

Du som har problem  Du som inte har problem  

 

Meningarna i kolumnen till vänster kan tolkas vara konstruerade utifrån avsändarens 

kultur, normer och värderingar. Detta menar vi har stöd genom i Ströms (2017) 

avhandling. Dessa fraser är konstruerade av avsändare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd, och speglar enligt Ströms tes i någon mån den kultur avsändaren som 

konstruerat fraserna är en del av. Med det sagt kan det förstås som att fraserna till 

vänster är vad avsändarna som konstruerat dem förutsätter att de som ansöker om 

ekonomiskt bistånd är eller vilken problematik de har. Meningarna i kolumnen till höger 

kan ses som en outtalad norm som anses vara det normala i den sociala miljön i 

samhället. Den som blir mottagare av meningarna i kolumnen till vänster, som 

avgränsas med nominalfraser och beskriver bristande förmågor, hade enligt Goffman 

tillskrivits tillhöra den stigmatiserade och avvikande gruppen.  

I kapitlet om tidigare forskning framgick även genom Starrin & Blomqvist (2001) hur 

personer som söker ekonomiskt bistånd har en förutfattad mening kring att omgivningen 

ska se dem som lata, som personer som saknar framåtanda, som personer som utnyttjar 

systemet eller som personer som har ett destruktivt förhållande till alkohol och droger. 

Det som beskrivs i Starrin & Blomqvists studie är den internaliserade blicken som är ett 

återkommande begrepp.  Den internaliserade blicken har tidigare nämnts i kapitlet 

tidigare forskning av både Lejon (1996) och Hobbins (2016) och gör att mottagaren 

riskerar att bli ett objekt för sin egen skamkänsla. Detta medför en stor risk för att 
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mottagaren undviker den sociala interaktionen som en ansökan om ekomoniskt bistånd 

kan innebära (Hobbins, 2016, Ørvig, 2011). Ser man till fraserna i kolumnen till vänster 

som tidigare presenterades kan det dessutom verka som att avsändaren riskerar att 

bekräfta dessa känslor och förutfattade meningar som personer som söker ekonomiskt 

bistånd kan ha. Denne riskerar till och med att vara en del av skapandet av dem genom 

valt språkval och tilltal. Kombinerat med den makt som avsändaren har genom sin 

position i ett byråkratiskt system enligt teorin om positionsmakt, vet vi även att 

avsändarens kultur, normer och värderingar är en produkt utifrån denna position. 

Avsändaren sitter i position att avgränsa det deiktiska rummet genom att utforma 

nominalfraserna utifrån valt språk och tilltal. Avsändaren har i och med detta 

befogenhet att ta makt och kontroll redan i det initiala mötet via texten på webbsidan 

(Øvrig, 2011).  

5.2.2  Analys av alla-tilltal  

Under en intervju med en respondent resoneras kring att användningen av ett alla-tilltal, 

grundas i en vetskap om att alla som läser på hemsidan har olika förutsättningar och 

befinner sig i olika faser gällande ekonomiskt bistånd.  Motivet bakom ett alla-tilltal 

verkar således inte endast handla om att avstigmatisera fenomenet ekonomiskt bistånd 

och inkludera samtliga potentiella mottagare. I varje fall inte avsiktligt. Genom 

intervjun kan det tolkas att det finns en medvetenhet hos avsändaren kring att de som 

söker ekonomiskt bistånd inte är en homogen grupp med likadana förutsättningar. 

Respondenterna säger snarare att det är personer som av flera olika anledningar kan ha 

olika behov av att söka ekonomiskt bistånd. Motivet bakom ett alla-tilltal verkar med 

andra ord inte grundas i en vilja att inkludera samtliga läsare, utan att inkludera alla 

möjliga typer av ekonomiska problem.  

 

Men oavsett om alla-tilltalet används avsiktligt eller oavsiktligt avgränsas inte i och 

med ett alla-tilltal det deiktiska rummet. Ett alla-tilltal kan därmed minska risken för att 

exkludera mottagare av texten och av vad texten förmedlar. Utifrån detta resonemang 

kan det eventuellt vara så att det asymmetriska avståndet mellan myndighet och 

medborgare minskar. Dels kan risken för att upplevelsen hos mottagaren att känna sig 

ensam i positionen att söka ekonomiskt bistånd med ett alla-tilltal minska, eftersom den 

som söker inte behöver riskera att känna sig avvikande från normen. Vi vet utifrån 

tidigare forskning hur fenomenet ekonomiskt bistånd kan vara stigmatiserande (Starrin 

& Blomqvist, 2001). Detta innebär att samhället eventuellt har en viss negativ 
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föreställning kring fattigdom och bidragstagare generellt.  Dels kan normativa och 

värderande framställningar om mottagaren undvikas genom ett alla-tilltal. Med detta 

menas att risken för mottagaren att bli ett objekt för sin egen känsla minskar, som den 

internaliserade blicken innebär enligt Hobbins (2016) och Lejon (1996).  

 

5.3 Sammanfattning av Resultat och Analys  

Sammanfattningsvis visar resultatet att flera olika former av tilltal förekommer på 

kommunernas webbsidor för ekonomiskt bistånd. Ett du-tilltal i olika former är det som 

används mest frekvent, följt av ett alla-tilltal.  I intervjuerna framkommer en enhetlig 

upplevelse kring att motivet till att använda ett du-tilltal är för att skapa närhet till 

mottagaren. Forskning beskriver du-tilltalet som att det kan vara ett försök till att följa 

rådande riktlinjer för arbetet med klarspråk i myndigheter. Detta kan dock inte med 

hundra procent fastställas då det saknas forskning kring användandet. Samtidigt riktats 

kritik i tidigare forskning mot användandet av ett du-tilltal, i form av att det kan 

inkludera eller exkludera mottagare genom nominalfraser som avgränsar det deiktiska 

rummet i texten.  

Motivet till att använda ett alla-tilltal tycks vara att inkludera alla former av ekonomiska 

problem, framför att inkludera alla potentiella mottagare av ekonomiskt bistånd. 

Huruvida språkval och tilltal anses vara mottagaranpassat eller inte, är det alltid endast 

mottagaren själv som kan avgöra. När avsändaren genom sitt tolkningsföreträde 

definierar om texten är mottagaranpassad utifrån sin egen förförståelse, frångår de helt 

principen kring att frågan om mottagaranpassning endast kan avgöras av mottagaren 

själv. Detta blir extra tydligt när intervjuerna visar att det inte förekommer några externa 

utvärderingar för att fastställa om texten är mottagaranpassad. I och med detta uppstår 

en bristande symbolsignifikans. Med det följer även en risk att mottagaren stigmatiseras 

genom bristande förmågor i nominalfraserna.  
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6. Slutdiskussion  

Detta kapitel ämnar att presentera en diskussion av studiens resultat och analys.  Det 

kommer att redogöras för slutsatser och avslutande reflektioner. Avslutningsvis ges 

förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1  Slutsatser  

Inledningsvis visade resultatet av den här studien att ett du-tilltal följt av ett alla-tilltal är 

de vanligaste tilltalen på de 20 kommunernas webbsidor för ekonomiskt bistånd. 

Forskning säger att myndigheters val att använda ett du-tilltal mycket väl kan bero på 

rådande riktlinjer kring klarspråksarbete som skall genomsyra myndighetstext. I den 

bemärkelsen kan motivet för användandet av ett du-tilltal grundas i ett försök till att öka 

begripligheten i texter. Respondenterna har angivit liknande preferenser, men där 

framgår även ett motiv som bygger på en önskan att öka närheten i texten till 

mottagaren. Vidare saknas forskning kring att använda ett alla-tilltal, men studiens 

respondenter visar en medvetenhet kring att ekonomiska problem kan vara av olika art.  

 

Motivet till att använda ett alla-tilltal inkluderar därför alla typer av ekonomiska 

problem, snarare än att inkludera alla typer av mottagare. Ett visst tilltal i relation till 

inkludering och exkludering av mottagare kan bidra till, att texten skapar ett ökat eller 

minskat asymmetriskt maktförhållande mellan myndighet och medborgare. Mellan 

myndighet och inkluderad mottagare ökar chanserna för ett minskat avstånd, samtidigt 

som avståndet riskerar att öka mellan myndighet och exkluderad mottagare. Utifrån 

detta kan vi tolka att ett alla-tilltal bidrar till möjligheten att inkludera mottagare genom 

språkval och tilltal ökar. På samma sätt kan ett du-tilltal med efterföljande restriktiva 

nominalfraser öka risken att exkludera mottagare genom språkval och tilltal.  

 

När ett du-tilltal används tillsammans med restriktiva nominalfraser avgränsas det 

deiktiska rummet och utser vissa mottagare som inkluderade i målgruppen. Mottagare 

som inte hamnar inom ramarna för det deiktiska rummet exkluderas av texten. Är 

dessutom de restriktiva nominalfraserna negativt laddade avseende bristande förmågor, 

riskerar även mottagaren att stigmatiseras. Detta genom att mottagaren genom negativt 

laddade restriktiva nominalfraser tilldelas en negativ social identitet. Tidigare forskning 

visar att personer som vill söka eller har erhållit ekonomiskt bistånd ofta internaliserar 

omgivningens föreställning om att de är lata, saknar framåtanda, utnyttjar systemet eller 
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har ett destruktivt förhållande till alkohol och narkotika. Om mottagaren då genom 

texten blir framställd som en person med bristande förmågor att sköta sin egen ekonomi 

genom myndigheters språkval och tilltal, borde rimligtvis risken för att mottagaren blir 

den som framställs i texten öka. I och med det kan det riskera att mottagaren undviker 

den sociala interaktionen där de negativa attributen uppdagas. Mottagaren riskerar då att 

inte söka ekonomiskt bistånd och avståndet mellan myndighet och medborgare riskerar 

därmed att öka. När avståndet mellan myndighet och medborgare ökar, ökar också det 

asymmetriska maktförhållandet.   

 

Avslutningsvis visar studiens samtliga intervjuer att det inte görs några utvärderingar 

för huruvida texten på respektive webbsida uppfattas av mottagare som 

mottagaranpassad eller inte. I två av intervjuerna framgår dock att fastställandet av att 

texten är mottagaranpassad bedöms utifrån respondenternas egen förförståelse. Detta är 

något som står i strid med vad tidigare forskning säger avseende att mottagaren alltid är 

den enda som kan avgöra om texten är mottagaranpassad. Symbolsignifikans definieras 

utifrån att mottagare och avsändare har samma uppfattning om språkval och tilltal. Vi 

menar att risken finns att symbolsignifikansen brister genom det faktum att inga 

utvärderingar görs, och således kan hinder skapas i säkerställandet av att mottagaren 

uppfattar det som avsändaren vill förmedla genom texten. Brist på symbolsignifikans 

ökar per automatik det asymmetriska maktförhållandet.  

 

6.2  Avslutande reflektioner   

Avslutningsvis menar vi  att det asymmetriska maktförhållandet  riskerar att öka 

beroende på vilket språkval och tilltal myndigheter väljer att använda i sina webbtexter. 

På flera av webbsidorna framkommer en tydlighet i att ekonomiskt bistånd ska verka 

som det sista skyddsnätet, då det är välfärdssamhällets sista utväg för att få hjälp. Trots 

detta tolkar vi att det redan i erbjudandet om stöd på majoriteten av webbsidorna, finns 

en risk att mottagare inom målgruppen exkluderas, på grund av språkvalet och tilltalet i 

texten. I och med att avsändaren skriver utifrån den position och kunskap denne själv 

besitter riskerar avsändaren själv att skapa och utöka det asymmetriska maktförhållandet 

till mottagaren. Detta eftersom denne har ett tolkningsföreträde genom sin 

positionsmakt och kunskap, och makten att definiera mottagaren samt välja vilket språk 

och tilltal som ska användas i texten. Definieras då mottagaren på ett stigmatiserande 
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sätt kan den internaliserade blicken riskera att mottagaren ser på sig själv så som 

avsändaren har tolkat och definierat denne genom språkval och tilltal.  

Samtidigt är det av stor vikt att ha i åtanke att avsändaren utan utvärderingar omöjligt 

kan säga om definitionen av mottagaren i texten är stigmatiserande eller inte. Samtliga 

respondenter vittnar om att det inte görs några utvärderingar kring hur textens tänkta 

innebörd kan uppfattas och tolkas av mottagaren. Det kan med andra ord inte 

säkerställas att mottagaren uppfattar texten så som det är tänkt utifrån avsändarens egen 

kultur, normer och värderingar. Detta vittnar om att det är en stor risk att det råder en 

bristande symbolsignifikans mellan avsändare och mottagare. Ännu tydligare blir det 

när respondenterna hävdar att de kan säga att texten är mottagaranpassad, endast med 

det faktum att de jobbar respektive inte jobbar med ekonomiskt bistånd som grund. 

Trots att det strider mot tidigare forskning som noggrant poängterar att det endast är den 

faktiska mottagaren som kan avgöra om en text är mottagaranpassad eller inte.  

Paradoxen som framkommit i den här studien är hur textens avsändare verkar ha en 

önskan om att skapa närhet till mottagaren. Istället riskerar avsändaren att skapa ett ökat 

avstånd till mottagaren genom språkval och tilltal i texten. Språkvalet och tilltalet är 

sedan det som avgör om mottagaren känner sig inkluderad eller exkluderad i det 

deiktiska rummet i texten. Detta eftersom avsändaren har mandat att utforma 

nominalfraserna som avgränsar det deiktiska rummet. Det i sin tur leder till att 

avsändaren, genom språkval och tilltal, riskerar att göra mottagaren till ett objekt för 

vad som står i texten och genom hur texten definierar denne. Avsändaren är den som har 

mandat att avgöra om texten ska inkludera nominalfraser som endast är restriktiva, eller 

om dem också är laddade med negativa attribut som beskriver bristande förmågor. Detta 

gör att mottagaren riskeras att framställas på ett sätt som kan upplevas som 

stigmatiserande.   

Alla dessa mandat grundas i det faktum att avsändaren genom sin positionsmakt och 

kunskapsövertag, har möjlighet att definiera mottagaren i texten. Definitionen grundas i 

sin tur på vilken kultur, normer och värderingar som råder i organisationen som 

avsändaren arbetar i. Om det aldrig förekommer några externa utvärderingar av språkval 

och tilltal i de texter som produceras, kan inte heller språkvalet och tilltalet säkerställas 

vara mottagaranpassat. Det riskerar slutligen att en bristande symbolsignifikans uppstår, 

när myndigheten tror sig veta att texten är mottagaranpassad fast de egentligen inte kan 

säga något om det.  
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6.3  Förslag till fortsatt forskning 

Vi önskar se mer forskning som berör hur medvetna myndigheterna själva är avseende 

att de reproducerar en bild av vem den ideala mottagaren är av samhällets 

välfärdstjänster. Under genomförandet av våra intervjuer har det inte någon gång 

framgått att respondenterna har kunskap om hur myndigheter bör arbeta, med att 

säkerhetsställa att de myndighetstexter de producerar är mottagaranpassade. 

 

Vidare ser vi gärna fortsatt forskning som berör andra kontexter än ekonomiskt bistånd. 

Vi menar att hur myndigheter konstruerar och talar till mottagare kan studeras i all 

myndighetskontext som inbegriper information som riktas till och för mottagare. 

Till sist önskar vi fortsatt forskning avseende hur ett klarspråksarbete på webbsidor ska 

implementeras. Under studiens datainsamling har denna typ av forskning varit 

begränsad. Detta trots att det är en förutsättning för att språkval och tilltal på webbsidor 

ska förbättras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej 

 

Tack för att vi fått kontaktuppgifter till ansvarig person för texterna för ekonomiskt 

bistånd för just er kommuns hemsida. Vi önskar att komma i kontakt med dig för att 

ställa några frågor om innehållet på sidan. Gärna via skype om den möjligheten finns.  

Intervjun kommer uppskattningsvis ta ca 45 minuter.  

Ett deltagande innebär ett bidragande med värdefulla kommentarer kring 

bakomliggande faktorer till textens utförande och ni kan när som helst under intervjun 

välja att inte delta. Intervjun kommer att utföras på en tid då det passar dig! 

 

 

Syftet med vår studie är att belysa olikheter och skillnader i olika kommuners 

textproduktion om ekonomiskt bistånd som riktar sig till kommunmedborgare. Detta gör 

vi för att analysera om texterna skiljer sig i struktur och tilltal, men också för att se om 

likheter och skillnader kan förklaras med teoretiska perspektiv. 

 

 

Frågorna kommer bland annat inbegripa vad bakomliggande huvudsyfte med texten är, 

vad utgångspunkten för texten har varit och hur ni kan garantera att syftet med texten 

når ut och förstås av kommunmedborgare.  

Om du är intresserad och kan tänka dig att avsätta tid till stöd för vårt arbete, kommer vi 

innan intervjun äger rum skicka ut ett mer precist intervjuunderlag med de frågor som vi 

kommer att ställa. På så sätt kan du förbereda dig i den utsträckning du själv önskar. 

 

 

Även om du initialt väljer att delta så går ett bra att närhelst i processen avbryta att 

delta, helt utan att motivera detta. 

Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. 

Transkriberat material förstörs efter att det använts i studien.  

Återkom gärna till oss om du skulle kunna tänka dig att avsätta denna tid för oss till stöd 

för vårt arbete!  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Lovisa Karlsson och Loella Sjögren  

Socionomstudenter vid Linnéuniversitetet Kalmar 
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Bilaga 2 

 

Intervjuunderlag 

 

Syftet med vårt arbete är att jämföra olika kommuners textproduktion om 

ekonomiskt bistånd som riktar sig till kommunmedborgare. Detta gör vi för att 

analysera om texterna skiljer sig i språkval och tilltal, men också för att se om 

likheter och skillnader kan förklaras med teoretiska perspektiv. 
 

 

Ett deltagande innebär endast ett bidragande med kommentarer kring 

bakomliggande faktorer till textens utförande och ni kan när som helst under 

intervjun välja att inte delta. Intervjun kommer att genomföras på en tid då det 

passar dig! 
 

 

Frågorna kommer bland annat inbegripa vad bakomliggande huvudsyfte med 

texten är, vad utgångspunkten för texten har varit och hur ni kan garantera att 

syftet med texten når ut och förstås av kommunmedborgare. Om du är intresserad 

och kan tänka dig att avsätta tid till stöd för vårt arbete, kommer vi innan intervjun 

äger rum skicka ut ett intervjuunderlag med frågor som vi kommer att ställa. På så 

sätt kan du förbereda dig. 

 

Vad vill ni förmedla via er sidan? 

 

Vem är avsändaren av texten/innehållet på sidan? 

 

Vem riktar sig texten/innehållet på sidan till? 

 
Hur vet ni att det ni vill förmedla är det som mottagaren uppfattar? 

 

Vilka kriterier har ni utgått ifrån vid författandet/framställandet av 

innehållet för sidan?



  
 

I 
 

 


