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Sammandrag 
Detta är en undersökning gjord i syfte att beskriva och diskutera hur skrivsituationen  

ter sig vid en socialförvaltning med fokus på hur användande av mallar påverkar 

skrivarbetet och skribenterna. Jag intervjuar sex socialsekreterare och frågar hur de 

upplever de mallar som förekommer inom deras verksamhet. En annan fråga är i vilken 

grad socialsekreterarna är eller upplever sig vara bundna till mallarna och vilka 

svårigheter de möter i skrivandet. Med utgångspunkt från några texter skrivna i mallar 

som förevisats mig diskuterar jag också mottagaranpassningen med intervjupersonerna.  

   Socialsekreterarna är positiva till de mallar som används mest och gäller utredningar 

och beslut om barn (BBIC som står för Barns behov i  centrum).  De är i stor 

utsträckning bundna till mallarna som ger både mall för utredningsmetoden och 

skrivandet.  Det finns dock tekniska besvärligheter med mallarna. Dessa beror mer på 

dataprogrammet än på BBIC och är en källa till stor frustration. Framför allt gäller det 

att utskrifterna av dokument inte alltid tar med all text som är inskriven. Ibland är det 

omöjligt att göra ändringar, vilket också är ett stort irritationsmoment. De upplever att  

de tekniska besvärligheterna stjäl tid från kärnverksamheten.     

   Undersökningen visar att skrivmallarna på socialförvaltningen inte leder till att  

skrivandet blir slentrianmässigt och ogenomtänkt. Socialsekreterarna gör så gott de kan 

under de betingelser som råder. De upplever att de lider av tidsbrist, och det gör att 

många texter får passera trots att skribenterna vet att de inte är alltigenom korrekta. Det 

gäller såväl språklig som grafisk utformning och därav följande dålig mottagaranpass-

ning. Detta går emot intervjupersonernas strävan att presentera begripliga texter och är 

en källa till stort missnöje. 

 

Engelsk titel  
Templates, sentences and sense. Researching what impact templates have on paper 
work at a social welfare office  
  
Nyckelord: Mallar, färdigformulerad text, mottagaranpassning, skrivande, skrivprocess 
Key words: Templates, pre-printed texts, target group adaptation, writing, writing 
process 
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1 Inledning 
 

Efter att jag fått några dåligt formulerade brev som jag förstod var skrivna efter en mall 

började jag fundera på hur mallar och färdigformulerade texter påverkar den som 

skriver och hur texterna sedan ter sig för mottagaren. Jag hälsades till exempel 

välkomna fast brevet bara gällde mig ensam. Mallar finns utarbetade för skriftlig 

kommunikation inom näringslivet, myndigheter och organisationer. Vad händer med 

skribenterna när de använder dem? Underlättar mallarna arbetet eller utgör de en 

tvångströja? 

Skriftlig kommunikation sker idag i mycket hög utsträckning med datorer som 

hjälpmedel.  Den tyske filosofen Friedrich Kittler har ägnat sig mycket åt att reflektera 

över de medier som bestämmer vår situation idag och analyserat den digitala informa-

tionsteknologin. Enligt vad redaktörerna Otto Fischer och Thomas Götselius skriver i 

förordet till hans bok Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur (2003:19) menar 

Kittler att 

vad användaren än gör vid tangentbordet gör han eller hon ”under” ett visst operativsystem, 

som exempelvis Windows. Hon eller han har med andra ord blivit subjekt eller undersåte 

till en corporation. Lydigt utför användaren de kommandon som programvaran tillåter och 

sedan ingenting mer. ”Datoranalfabeten” som Kittler följdriktigt kallar denne användare, är 

lika massivt och ogenomskinligt underkastad den digitala koden som sin genetiska kod. 

Och hon eller han är lika fast vid gränssnitten som den medeltida analfabet som ”läste” 

fattigmansbiblar enbart bestående av bilder. 

 

Kittlers resonemang för längre än vad som är relevant att ta med i denna uppsats. Vad 

jag upptas av i mina tankar är frågan om hur förslavade vi är när vi skriver med 

datorstöd – och i synnerhet då i mallar – och låta den frågan finnas med i bakgrunden 

till detta arbete om myndighetstexter skrivna i mallar.  
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2 Syfte 
Med fokus på olika mallar ämnar jag undersöka, beskriva och diskutera hur skrivsitua-

tionen ter sig vid en lokal myndighet (socialförvaltning). Upplever skribenterna mallar 

som en tillgång och ett stöd i arbetet eller som ett hinder och en frustration? Hur stor 

frihet har skribenterna att göra individuella ändringar och tillägg? Är skribenterna slavar 

under datorprogrammet? Skriver de slentrianmässigt utan att beakta mottagaranpass-

ning? Beror det på mallarna eller på skribenterna hur mottagaranpassningen blir?   

 

3 Tidigare forskning 
Före och under 60-talet intresserade sig skriftspråksforskare mest för skolbarn och 

korrekt språk. Från 80-talet och framåt har det blivit vanligare att forska om skrivande i 

yrkeslivet (Blåsjö 2002:12ff). Det har emellertid inte varit lätt att finna någon forskning 

som riktat in sig på hur skribenter påverkas av teknologiska hjälpmedel. Den som 

kommer närmast min infallsvinkel till ämnet är Agneta Dworsky som i en D-uppsats 

skriven vid Linnéuniversitetet i Växjö 2011 behandlar skrivprocessen och hur den 

påverkas av om man skriver i dator eller för hand. Titeln på hennes uppsats är Vilken 

roll spelar verktyget? Undersökningen som har en didaktisk inriktning baserar sig på 

intervjuer och observationer av gymnasieelever. De får själva uttala sig om sina 

preferenser. Två tredjedelar av de 67 eleverna tror att de skulle skrivit bättre texter på 

det nationella provet om de hade fått använda dator. Undersökningen visar också att 

skrivhastigheten var högre när eleverna använde dator. Kvalitetsmässigt däremot visas 

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan dator-  respektive handskrivna texter. Om 

planering av skrivandet finns det olika åsikter. Några anser att de planerade sämre vid 

datorskrivande, andra att datorskrivande möjliggör en mer utforskande planeringsfas. 

Dworsky hänvisar till en tidigare undersökning av Domeij (2005) där det visas att 

datorer inbjuder till minskad initial planering. Dworsky skriver att skrivverktygets 

påverkan på skrivprocessen och texternas kvalitet troligen varierar från person till 

person. 

Anna Andersson har skrivit ett examensarbete på 10 p på Språkkonsultlinjen, ht 

2006, Stockholms universitet. Titeln är En blankett är sällan lätt. Om de språkliga 

svårigheter som finns i den speciella kommunikationssituationen då myndighet och 

medborgare kommunicerar via en blankett. Blanketterna är de som används vid 
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ansökan om bygglov. Anna Andersson analyserar dessa och visar hur de kan vara 

semantiskt svårbegripliga. Hennes slutsats är att kommunikation via blanketter kan 

förenklas med ganska små men avgörande medel. Till exempel kan man förklara termer 

och nyckelord så att läsaren förstår innehållet. Det är också viktigt att klargöra vilken 

funktion blanketten har i den byråkratiska processen. En brist hon funnit är att det inte 

finns någon metatext i form av instruktioner för hur mallarna ska hanteras. Sådan 

metatext skulle förmodligen underlätta. Du-tilltal och aktiva verb saknas. Inte heller 

klargörs det varför medborgaren ska skriva under. Det är lätt att tro att en underskrift 

betyder en försäkran om att sanningsenliga uppgifter lämnats, medan det i själva verket 

betyder att medborgaren påtar sig ansvar för att betala kommunens avgift för att 

behandla ärendet. Rubrikerna och textbindningen underlättar dock hanteringen. 

Ett annat examensarbete från Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet 

är Susanne Blomkvists Hantering av brevmallar på ett försäkringsbolag (vt 2010).  Det 

är en kommunikationsetnografisk studie. Blomkvist gör en analys med hjälp av kaizen – 

en metod som kommer från den japanska bilindustrin och som går ut på att införa 

ständiga förbättringar i olika processer i en verksamhet. Hennes fokus ligger på texten, 

men hon tar också upp organisatoriska faktorer som lägger hinder i vägen för förbätt-

ringar av brevmallarna. Det finns ett slöseri inom mallprocessen som kräver lösningar 

på två olika nivåer, menar hon. Dessa är å ena sidan organisatoriska som rör 

mallhanteringen, å andra sidan produktrelaterade som rör mallbruket. Problem hon 

påvisar är att förbättrande åtgärder inte har någon fast plats i organisationen och att 

språket i mallarna till stor del är fackspråkligt.  

Försäkringskassan som förfogar över en mängd blanketter har varit föremål för en 

undersökning av Johan Christensson. Han har skrivit en uppsats inom Svenska språket 3 

vid Linköpings universitet med titeln Försäkringskassan har beslutat, där han 

undersöker mottagaranpassning och språkbruk i Försäkringskassans beslutstexter. Av en 

intervju som han gör med en av Försäkringskassans språkvårdare framgår att det 

juridiska språkets ordval inte alltid överensstämmer med det klarspråk som hon 

eftersträvar. I flera fall får man acceptera begrepp som är komplicerade. Skribenterna 

hos Försäkringskassan bör ha en viss kritisk inställning till handböckernas propaganda 

för att man ska gå ifrån juridiska termer och lagtextformuleringar i texter riktade till 

allmänheten. Christenssons undersökning visar att Försäkringskassans process med 

beslut är välfungerande, och det beror på att det finns ett bra samarbete mellan 
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språkvårdare, jurister och försäkringsspecialister. Hur texterna uppfattas av mottagarna 

beror sedan inte bara på språket utan på deras bakgrundskunskaper och deras allmänna 

inställning till Försäkringskassan.  

Om BBIC-utredningar finns en del utvärderingar gjorda (initialerna står för Barns 

behov i centrum ). En studie som ligger nära min ansats är Kommunförbundets rapport 

av Håkan Nilsson och Ingrid Burman (2004). De undersöker nämligen dels hur barnets 

situation beskrivs i utredningarna, dels hur BBIC påverkar socialsekreterarnas 

utredningsarbete. De gör en summativ, bedömande utvärdering och finner att barnet och 

dess behov beskrivs mer än föräldraförmågan och barnets miljö. Föräldraförmågan är 

utspridd i texten och det svårt att få en tydlig bild av den. De anser att det hade varit 

bättre med en särskild rubrik för denna. De tror också att orsaken till att föräldraför-

mågan inte är utförligt beskriven kan vara att utredarna inte vill stöta bort föräldrarna 

genom negativa beskrivningar och att de i en del fall är osäkra på föräldraförmågans 

konsekvenser. Barnen är inte alltid delaktiga i utredningarna. Behovsområdena 

undersöks men i övrigt gjorde utredarna ungefär som de gjort tidigare. De var vid 

undersökningstillfället fortfarande ovana vid modellen. De tyckte annars att BBIC är ett 

metodiskt sätt att skapa klarhet i brister och resurser men att de skulle behöva mer 

teoretiska kunskaper för bedömnings- och analysdelarna.  

Hög arbetsbelastning som gör att det inte finns tid att göra enligt konstens alla 

regler framkommer också i Nilsson och Burmans undersökning. De föreslår att 

socialsekreterarna ska få mer tid att sätta sig in i konceptet, kontinuerlig utbildning, 

fortbildning och handledning, färre ärenden och att ett forum ska skapas för att tillvarata 

kunskaper och erfarenheter som kan omsättas i verksamhetsutveckling. 

En annan studie om BBIC är gjord vid FoU Nordväst i Stockholms län (Forsknings-

rapport 2012:1) av Tore Svendsen: Socialarbetares förhållningssätt till BBIC. ”Det 

finns hur många fördelar som helst bara man har tid!” där brukarnas (i det här fallet 

socialsekreterarnas) uppfattningar om förväntningar, erfarenheter och behov har stått i 

fokus. Undersökningen är gjord i ett urval av Stockholms läns nordvästkommuner. 

Frågor som ställs är vad som uppfattas som brister och förtjänster i BBIC och vilka 

samband det finns enligt handläggarna mellan utredning, beslut och insatser i BBIC. 

Svendsen skriver ut många citat från sina intervjupersoner vilket gör framställningen 

levande, men rapporten blir därigenom också omfångsrik. Det är många röster, och var 

och en har sin version, syn eller förståelse av BBIC. Handläggarna har i stor 
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utsträckning dubbla känslor, tankar och uppfattningar. Till förtjänsterna hör att metoden 

ger en allsidig belysning av barnets förhållanden. Till svårigheterna hör att bedömningar 

görs utifrån begrepp som ”barnets bästa”, ”risk, säkerhet, skydd och behov” med mera – 

begrepp om vilka det inte alltid råder konsensus. Slutsatsen är att socialsekreterarna har 

ett pragmatiskt förhållningssätt. De gör egna tolkningar av det ideologiska innehållet 

och använder formulären självständigt efter vad de tycker är relevant i varje enskilt fall. 

Studiens undertitel avspeglar kanske dess viktigaste resultat: tidsbrist, akutstyrning, 

resursbrist och tekniska svårigheter ligger i vägen för ett mer effektivt utnyttjande av 

BBIC i den sociala barnavårdens resurser: ”Det finns hur många fördelar som helst, bara 

man har tid.” 

Av vad som finns skrivet om mottagaranpassning har jag tagit fasta på en artikel av 

Catharina Nyström i Språkvård (2002:3). Där framgår att utvärderingar av myndighets-

texter visar att vilket tilltalsord som används inte har den allra största betydelsen för att 

mottagaren ska känna sig tilltalad utan det är perspektivet – att läsaren även i övrigt får 

känslan av att skribenten vänder sig till honom eller henne.   

Samma forskare, nu med ytterligare ett efternamn, Catharina Nyström Höög, har 

också undersökt längden på myndighetstexter och funnit att de är längre idag än för tio 

år sedan. Hon antar att det beror på att användandet av mallar har ökat och att 

skribenten därmed  har tillgång till färdigformulerade textpartier som kan öka 

textlängden (Nyström Höög 2012:77). 

 Sist men inte minst finns Britt-Louise Gunnarssons sociolingvistiska studie 

Skrivande i yrkeslivet, 1992. Hon har undersökt skrivandet vid ett kommundelskontor, 

och hon gör ett pionjärarbete eftersom forskningen inte tidigare har sysslat så mycket 

med skrivandet ur social synvinkel. Man har dock kunnat konstatera att det bildas olika 

gruppmönster och gruppbeteenden  – skrivgemenskaper – som inverkar på den skriftliga 

kommunikationens gestaltning. Ett av kriterierna för en skrivgemenskap är att den ska 

använda en eller flera genrer. Andra kriterier är att det inom skrivgemenskapen också 

ska finnas vissa specifika ord och termer, och att det ifråga om kompetens ska finnas en 

viss tröskelnivå för medlemskap. (a.a.:35). Gunnarssons forskning skiljer sig från 

pedagogisk och psykologisk skrivforskning genom att hon visar att det finns teorier om 

att det inom organisationer skapas gemenskap vad gäller kunskap, attityder och 

värderingar. Därigenom uppstår en kommunikativ gemenskap. En av Gunnarssons 

frågeställningar är om det finns en sådan på det kontor hon undersöker, och svaret är 
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utan tvekan ja (a.a.:127). Det visar sig att upplevelsen av inflytande över skrivarbetet 

varierar med positionen inom verksamheten. Ju högre position desto mer inflytande och 

vice versa (a.a.:97–98).  Överlag finns en positiv inställning till skrivande. De flesta 

upplever sig ha frihet att utforma sina texter personligt. Språket är enkelt och det finns 

en medvetenhet om mottagaranpassning. Intervjupersonerna tycker själva att de skriver 

bättre än byråkrater i allmänhet. Gunnarsson menar att skrivutbildning bör ta i 

beaktande att skrivverksamhet i praktiken till stor del är kollektivt styrd av den sociala 

gruppen. Kurser är i hög grad inriktade på textnormerande och individualpsykologiska 

aspekter. Även om Gunnarssons frågeställning är en annan än min och skrivandet på det 

undersökta kontoret inte skedde i mallar finns här många beröringspunkter med mitt 

ämne, och jag har hämtat en del inspiration från hennes studie ifråga om metod och 

intervjufrågor. 

 

3.1 Sammanfattning 

Av de undersökningar jag refererat till ovan handlar en om mediets inverkan på 

skrivandet. Den gäller skrivande i dator kontra skrivande för hand. Informanterna tror 

att resultatet blir bättre vid datorskrivande, men skillnaden är inte signifikant utom för 

faktorn skrivandets hastighet. En av de två undersökningar som explicit handlar om 

blanketter visar att ganska små språkliga förändringar skulle ge bättre resultat för 

förståelse. I den andra finner forskaren att ett hinder för fortlöpande förbättringar i 

blanketthanteringen ligger i att organisationen inte har någon given plats för ett sådant 

arbete. En tredje undersökning visar att Försäkringskassan som använder många 

blanketter har ett gott samarbete med språkvårdare och jurister i processen med att 

utforma begripliga beslutstexter. Där konstateras att klarspråksregler inte kan tillämpas 

helt konsekvent efter handböckerna på grund av att besluten vilar på lagtext, men att 

man skriver på ett åt båda håll välanpassat sätt.   

Undersökningar gjorda med utgångspunkt från utredningsmetoden BBIC visar att  

föräldraförmågan tenderar att bli mindre belyst än barnets livsområden. Annat som blir 

tydligt är att metoden är tidskrävande. 

     Mottagaranpassning är mer än tilltal framhåller Catharina Nyström. Avgörande för 

om läsaren ska ta till sig texten är perspektivet. Hon konstaterar också att myndighets-

texter är längre idag än för tio år sedan och hänför det till färdigformulerade texter. 

Hur en kommunikativ gemenskap uppstår framgår av Britt-Louise Gunnarssons  
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forskning vid en kommunal förvaltning. Hon framhåller att skrivande i yrkeslivet sker 

kollektivt i stor utsträckning och att många tjänstepersoner är involverade i en texts 

tillblivelse.   

   

4 Teoretiska utgångspunkter 
Linda Flower och John Hayes har tecknat en skrivprocessmodell som knyter an till 

retorikinspirerat tänkande: förstadium (intellectio, inventio och dispositio), skrivstadium 

(elocutio) och efterstadium (emendatio) (Gunnarsson 1992:9 ff). De tillför något nytt 

genom att de knyter ihop skrivverksamheten med minnesfunktionen. Alla stadierna och 

momenten i skrivandet antas vara styrda av en övergripande mental funktion, den s.k. 

monitorn eller kontrollfunktionen, som är en komponent i den enskilde skribentens 

skrivförmåga. Denna mentala funktion styr de olika delprocesserna i skrivandet, avgör 

när det är dags att gå från ett stadium till ett annat och när det är dags att gå tillbaka till 

ett tidigare stadium. Modellen betonar också samtidigheten, att stadierna flyter in i 

varandra och att en växelverkan uppstår. Individens minne påverkar skrivandet 

samtidigt som skrivandet aktiverar nya delar av minnet.  

Flower och Hayes modell är starkt idealiserad och tar inte med de sociala momen-

ten i skrivandet, och det är en faktor som inte kan förbises. Inom organisationer skapas 

gemenskap vad gäller kunskap, attityder och värderingar, d.v.s. att det utbildas ett slags 

självständiga skrivande kulturer.  

Gunnarsson inför ett nytt begrepp, kommunikativ gemenskap, som omfattar både tal 

och skrift. Grupper som har en kommunikativ gemenskap har gemensamma kunskaper, 

värderingar, attityder och normer (a.a.:41) Det kan tänkas att medlemmarna har haft en 

sådan gemensam grund från början, men oftast sker en inskolning och socialisering in i 

gruppen då nya medlemmar internaliserar värderingar och så vidare. En sådan 

socialisering behöver inte innebära att en ny medlem passivt anammar tidigare normer 

utan man kan mycket väl delta i och påverka diskurserna som man ska socialiseras in i 

(Blåsjö 2002:37). 

I min undersökning utgår jag ifrån att de anställda vid en myndighet dels har en 

monitor, en kontrollfunktion, som styr skrivprocessen, dels utvecklar kommunikativa 

gemenskaper om hur skrivandet ska gå till. I skrivgemenskapen utvecklas således 

normer som kan vara explicit formulerade eller inte. Normerna kan bl.a. gälla hur texter 

ska disponeras och hur de ska mottagaranpassas.  



 

 

 

8 
 

5 Metod 
Materialet i min undersökning är insamlat via gruppintervjuer i så kallade fokusgrupper.  

Mitt arbete har en kommunikationsetnografisk ansats, och jag inleder – i likhet med 

Gunnarsson – min studie med att undersöka hur den språkliga kulturen är på arbets-

platsen, vilken utbildning och skrivvana socialsekreterarna har, vilken deras inställning 

till skrivande är och vilken uppbackning de får språkligt och datatekniskt. Därefter 

ställer jag frågan som är central för mitt syfte: Hur är deras upplevelse av att skriva i 

mallar? Känner de sig styrda av dem? Nästa moment är att diskutera mottagaran-

passningen med dem, och då har jag texter som de gett mig som utgångspunkt för 

samtal.  

     De inledande frågorna motiveras dels av att jag vill se om det finns några skillnader 

mellan individerna, t.ex. om lång erfarenhet i yrket ger fördelar i skrivandet, dels av att 

jag vill skapa en bild av den kontext skrivandet sker i.  

     Jag ber var och en av handläggarna att skicka mig en handfull texter som de själva 

skrivit för att jag ska få tillfälle att studera dem i förväg så att intervjuerna kan utgå från 

konkret material. Texterna består av beslut eller av hela utredningar som avslutas med 

beslut. Efter diskussion vid första intervjutillfället har jag också tagit med exempel på 

genomförandeplaner eftersom de framställs som mer problematiska än andra typer av 

texter, och diskussionen om dem förs med hetta. 

     Mina frågor om texterna handlar främst om mottagaranpassning, hur mallarna är 

utformade, hur de kan modifieras av skribenten och hur de inverkar på skribentens 

skrivande och den slutliga utformningen av dokumentet. Frågorna finns i bilaga. 

Det blankettmaterial och de mallar som socialtjänsten använder är framtaget av 

kommunen själv, av Socialstyrelsen eller av det dataföretag som de köpt program och 

tjänster av. 

     Socialsekreterarna har en stor arbetsbörda och därav följande tidsbrist. Den gör sig 

påmind i studien på så sätt att det är svårt att hitta informanter. Många tycker ämnet är 

intressant när jag presenterar det, men de anser inte att de har tid att delta. Med dem 

som ställer upp får jag boka kortare och färre intervjutillfällen än vad jag skulle önskat. 

Intervjuerna sker i grupp om tre personer där också intervjupersonernas egna funde-

ringar och åsikter ges större utrymme än i traditionella intervjuer. Två fokusgrupper 

intervjuas vid två tillfällen vardera under 60–90 minuter varje gång. Jag stenograferar 
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ner svaren på frågorna, och omedelbart efter intervjutillfällena skriver jag ut vad som 

sagts, så gott som ord för ord men också med viss redigering.  

 

6 Material 
Mitt material består av intervjusvaren och de texter som de sex socialsekreterarna tagit 

med som underlag för diskussion om mottagaranpassningen. Intervjupersonernas 

anställningstid varierar från 1 månad till 23 år. De är alla socionomer. I resultatavsnittet  

längre fram har jag valt att skriva en del direkta citat, och av den anledningen har jag 

namngett dem med fingerade initialer: AA, BB och så vidare.  

     Grupperna kom av en slump att skilja sig åt så att en bestod av äldre och erfarna 

socialsekreterare och den andra av relativt nyexaminerade. Den slumpen är jag tacksam 

för. Jag tycker nämligen det är intressant att jämföra om det finns några skillnader 

mellan ”gamla” och ”nya” handläggare.  

 

6.1 Beskrivning av arbetsplatsen 
De personer jag intervjuar och vilkas texter jag studerar kommer från avdelningen för 

Barn och familj inom socialtjänsten i en medelstor kommun. En av handläggarna har 

nyligen arbetat på Ekonomiskt bistånd och har lämnat texter och bidragit med 

erfarenheter också från den avdelningen.  

      Som framgår nedan ingår ingen språkutbildning i socionomexamen, det vill säga 

ingen språkutbildning med avseende på skrift. Socialsekreterarens viktigaste 

arbetsinstrument är samtalet. I samtalsteknik har alla fått utbildning, både i grundut-

bildningen och i påbyggnadsutbildningar som arbetsgivaren ordnat vid skilda tillfällen. 

Samtalen kan vara av olika slag: utredande, motiverande, stödjande, lösningsfoku-

serade. 

En stor del av en socialsekreterares arbete består ändå i att skriva, och dokumen-

tationsskyldigheten känns ofta som en börda. På avdelningen hörs de anställda ofta 

klaga över att de inte hinner med som de borde och att det ibland är svårt att veta hur 

man ska skriva. År 2004 och 2005 gjorde ett par arbetsgrupper egna mätningar av hur 

lång tid som gick åt till olika arbetsuppgifter. Det visade sig då att under mätveckan 

2004 ägnade socialsekreterarna 26 % av den totala arbetstiden åt skrivarbete. 

Mätveckan 2005 blev resultatet drygt 34 %.  När jag 2013 ställer frågan till 
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handläggarna i fokusgrupp 2 nedan gissar en av dem att hon ägnar 80 % av tiden till 

skrivarbete. Den siffran får man nog ta med en nypa salt, men den säger ändå något om 

hennes upplevelse. Andras gissningar stannar vid 50–60 %. 

Det finns inga skrivregler som är specifika för förvaltningen. Socialsekreterarna 

skolas in i skrivkulturen genom att de tar efter sina kollegor eller följer direktiv från sina 

respektive arbetsledare. 

 

6.2 Om mallarna som används 
De mallar som används på avdelningen hör till mycket stor del samman med 

utredningsmetoden BBIC.  Mallarna består av rubriker i tomma textrutor. Under 

rubriken finns i vissa fall en instruktion till utredaren om vad som hen förväntas ta reda 

på eller föra resonemang om. I beslutsmallarna finns möjlighet att använda en 

färdigformulerad text. Information om hur man överklagar är också en färdigformulerad 

text, men annars är inte sådana vanliga inom avdelningen.  

I datorprogrammet finns i mallarna olika moment där ett val måste göras för att 

ärendet ska bli registrerat: till exempel: Inled utredning, Avsluta utredning, Beslut. De 

senare är kategoriserade i olika slags beslut, och det finns ett antal fördefinierade val. 

Texterna som produceras på avdelningen för Barn och familj är naturligtvis olika långa, 

men eftersom färdigformulerad text i mallarna inte är vanlig är det andra faktorer som 

styr deras olika längd. 

 
7 Resultat 
Nedan följer uppgifter om vilka textsorter som skrivs på avdelningen. Därefter redovisar 

jag intervjuerna kategoriserade i framställningen efter de olika frågor jag ställt och som 

vi diskuterat. 

 

7.1 Textsorter som skrivs på avdelningen 

Följande textsorter skrivs: 

a. Utredningar om barns förhållanden och eventuella behov av skydd eller stöd. 

Dessa görs enligt metoden BBIC (Barns behov i centrum) – en metod som 

Socialstyrelsen förespråkar och som nu en majoritet av landets kommuner har 

infört. Metoden ska borga för att barnavårdsutredningar håller en jämn och hög 
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b. Övrigt: avtal, journalanteckningar, remisser, intyg, brev, interna minnesanteck-

ningar från olika typer av personalmöten. 

 

7.2 Redovisning av intervjuerna  
Nedan följer ett referat av intervjusvaren. Alla påståenden som görs är socialsekrete-

rarnas, och därför gör jag ingen markör vid varje enskild utsaga att det är ett 

intervjusvar. 

7.2.1 Riktlinjer för skrivande inom förvaltningen 

Ingen av intervjupersonerna känner till om det finns några riktlinjer. En tror sig minnas 

att det för länge sedan gavs ut ett häfte med anvisningar om hur man skulle skriva 

formuleringar till förslag på beslut i ärenden som skulle behandlas av socialnämndens 

individutskott.  

 

7.2.2 Språkutbildning i socionomutbildningen 
Någon direkt språkutbildning förekommer inte i socionomutbildningen. Genom att 

lärarna lämnar synpunkter och gör korrigeringar av språket i uppsatser och paper får 

man viss träning. Textverkstaden på universitetet nämns som en tillgång. Där kan man 

få bra hjälp, men det var svårt att få tid. Inriktningen där är att språket ska bli 

akademiskt. 

 

7.2.3 Skillnad på skrivandet förr och nu 
Vad som menas med förr och nu är inte definierat i frågan. För dem med kortast 

anställningstid finns knappast något ”förr”.  De som arbetat länge upplever att 

skrivarbetet är mycket mer omfattande nu än när de började för ca 20 år sedan. Förr 

fanns kanslister som gjorde utskrifter efter vad handläggarna talat in i diktafon, och det 

gjorde att texterna blev enhetliga och korrekt utformade. En av handläggarna har arbetat 
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i flera kommuner, och hon anser att skrivandet sker på likartat sätt i dem alla. Formule-

ringarna som används skiljer sig heller inte åt.  

 
7.2.4 Vad socialsekreterarna tycker om skrivandet 
Alla socialsekreterare i båda grupperna svarar att dokumentationen är viktig – framför 

allt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är viktigt att det man skriver är korrekt. Om 

ärendehantering eller beslut blir ifrågasatta av klienterna är det viktigt att det finns 

anteckningar om hur det hela gått till och vad som sagts vid olika tillfällen. Det är 

mycket att skriva, och sedan BBIC infördes tar skrivande allt större andel av 

arbetstiden. Ibland känns det övermäktigt om man haft långa samtal som ska 

dokumenteras. Skrivandet har flera ändamål: för att ett ärende ska kunna granskas, för 

att handläggaren ska minnas vad som skett och sagts och för att en vikarierande eller 

efterträdande kollega ska kunna sätta sig in i ärendet. Dokumentationen upplevs som en 

börda. Orsakerna är flera: En del har inte lika lätt för att skriva som för att tala. 

Assistans från kanslister och administratörer minskar vilket betyder att socialsekrete-

rarna får skriva allting själva. Kravet på dokumentation har också ökat, och intervju-

personerna vittnar om att de arbetar under stor tidspress. 

       

7.2.5 Mottagaranpassning 

Socialsekreterarna visar under intervjuerna att de är angelägna om att mottagarna ska 

förstå texten i utredningarna och besluten. Som mottagare ser de då i första hand 

klienterna. Kruxet med de texter som diskuteras här är emellertid att det finns flera 

mottagare med olika intressen, funktioner och kunskaper (de som ska fatta beslut på 

olika nivåer i ärendet, kontrollerande myndigheter och klienten själv).  

     Ordvalet är i regel vardagligt i beskrivningarna av barnets förhållanden. Inslag av 

stående fraser och yrkesjargong förekommer dock också. Det kan vara i uttryck av 

typen ”se sitt barn” som en förälder kan tolka bokstavligt men som för en socialsekre-

terare betyder att vara koncentrerad på sitt barn, uppfatta dess behov och vara beredd att 

göra något åt dem.  

     Meningslängd och meningsbyggnad finner jag över lag vara bra vilket visar att 

socialsekreterarna har en god skrivförmåga och medvetenhet om hur en text ska vara för 

att mottagaren ska kunna läsa och förstå den lätt.  Metatext som anses underlätta 



 

 

 

13 
 

läsandet av en text används däremot inte och inte heller underrubriker. Det finns inget 

självklart utrymme för sådant. 

      Det man i första hand tänker på när det gäller mottagaranpassning är troligen att 

texten ska vara begriplig för den som läser och vara skriven så att läsaren gärna tar 

texten till sig. Ur den senare aspekten kan skribenten driva saken olika långt. 

 

      BB: Man kan beskriva verkligheten på ett sätt som klienten gärna ”köper” för att 
            det ska gå bra att få klienten samarbetsvillig för en åtgärd eller insats som man       
            anser vara nödvändig eller till stort gagn för barnet. 
 
Skribenten är tydligt medveten om att textens utformning påverkar läsaren. Man kan få 

föreställningen att det inte bara rör sig om tilltal och ordval utan även om innehåll, det 

vill säga vad man tar med eller utelämnar i en text. Det är dock inte explicit från 

intervjupersonens sida. 

     Ärendehandläggningen inom socialtjänsten bygger inte i huvudsak på skrift utan på  

personliga möten och samtal. När en klient får ett skriftligt beslut har han eller hon i 

regel fått ett muntligt besked i förväg och förstår därmed innebörden även om det skulle 

vara så att alla termer och formuleringar inte är glasklara. Det belyses väl av följande 

citat: 

EE:  Mottagaranpassning är jätteviktig. Jag fattade inget i början på Ekonomiskt 
bistånd utan fick själv lära mig hur jag skulle göra besluten begripliga. Att ett 
avslag på försörjningsstöd kan bero på att klienten inte ”stått till arbetsmark-
nadens förfogande” är en fras som inte är lätt att förstå om man inte har svenska 
som modersmål. Jag skrev då till ett förtydligande, och texten blev därmed längre. 
Det är viktigt att språket är lätt. Det visade sig en gång att någon inte visste vad 
”godkänt” betyder. Jag sa då att det är detsamma som ”OK”, och då förstod 
klienten. Ett annat svårt ord är ”samtycke”. Jag förklarade att det betyder också 
”OK”. Vissa socialsekreterare använder byråkratiskt språk för sin egen skull, för 
att man vill vara märkvärdig och ”fin”. 

 

DD: Man kan kommunicera muntligt om texten är av måttlig omfattning.  
(Kommunicera = låta den som berörs av beslutet läsa underlaget innan beslutet fattas  –  en 
skyldighet myndigheter har enligt förvaltningslagen). 

 

Citaten visar också på förhållandet att socialtjänsten har med många människor att göra 

som inte har svenska som modersmål. En del kanske inte kan svenska alls.  

 
EE: När jag jobbade med ensamkommande flyktingbarn fick de gå igenom 
utredningarna med sin gode man och tolk. 
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Socialsekreterarna är angelägna om att det de skriver ska vara begripligt och förståeligt 

av mottagarna. De är medvetna om att formuleringarna och tilltalet – eller snarare 

omtalet – inte är lättillgängligt för klienterna och i synnerhet inte för dem med utländskt 

ursprung. 

 

DD: Beslut är formulerade som för att läsas av en myndighet. Klienten får samma 
version. De förstår texten eftersom besluten alltid föregås av muntliga besked. 
Utlänningar kan ha det svårt. Ibland skriver jag ett brev till dem med ett mer 
vardagligt språk. 

 

FF: Jag tänker på åtalsyttrande som jag skrivit. Där var texten nog inte anpassad så 
att de som var berörda förstod. Familjen hade utländsk härkomst. 

 
Av intervjuerna framgår att socialsekreterarna tänker på att deras texter ska vara 

begripliga men att de inser att de inte alltid är det. Den bristen kompenseras av muntlig 

kommunikation där klienten får förklaringar på innebörden av termer och fraser.  

 

7.2.6 Tilltal och omtal 

I klarspråkssammanhang rankas ett tydligt och konsekvent tilltal till läsarna högt som 

tecken på en bra mottagaranpassning. Men mottagaranpassning är mer än tilltalsord som 

Catharina Nyström skriver i sin artikel i Språkvård 3 (2002). Det handlar i hög grad om 

perspektiv.  

     Besluten formuleras på olika sätt. På avdelningen Ekonomiskt bistånd förekommer 

ibland ett direkt tilltal till klienten i själva beslutet (ni eller du), men i texten 

förekommer det på annan plats att klienten omtalas i tredje person.   

     En av de relativt få helt färdigformulerade texterna är besvärshänvisning där 

klienterna får information om att beslutet kan överklagas och hur de i så fall ska gå till 

väga. Här är det ett ni-tilltal. Det är inte omöjligt att gå in och ändra så att tilltalet blir 

relevant för den person som är adressat, men det bemödar sig ingen med 

Det är mycket vanligt att socialsekreterare skriver om sig själva i tredje person. Man 

kallar sig handläggaren, utredaren eller undertecknad. Det sistnämnda förkortas 

mycket ofta som ”ut”. Här går meningarna isär i fokusgrupperna. En del tycker detta 

skrivsätt är konstigt och har inga problem med att skriva jag i stället, åtminstone inte i 

löpande text. När det kommer till avsnittet bedömning blir det mer problematiskt. Då 
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känns det viktigt att det är yrkespersonen som gör bedömningen, och det vill man 

markera med att benämna sig t.ex. utredaren. 

I utredningarna används konsekvent ett omtal av klienterna och deras förhållanden. 

I beslut om ekonomiskt bistånd förekommer ibland ett du- eller ni-tilltal just i 

beslutsformuleringarna.  

 

7.2.7 Inställning till mallar 

Alla handläggare är i grunden positiva till mallar – ”om de fungerar bra!” Deras 

upplevelse är emellertid att de ofta inte gör det. Ett par handläggare har gjort egna 

mallar, till exempel Remisser till Ungdomsbasen eller blankett för Kommunicering, men 

de har då haft tidigare blanketter som förlagor. Det som är bra med mallar för utredning 

är att rubrikerna gör det tydligt vad man ska utreda, men de många rubrikerna medför 

också att det blir mycket upprepning. BBIC-formuläret är mycket omfattande, och en 

del fakta kan platsa under mer än en rubrik. Det kan hända att de återkommer upp till 

fem gånger vilket förstås ger ett tjatigt intryck.  

I journalerna är det viktigt med rubriker så att man lätt kan få överblick och kan se vad 

olika anteckningar handlar om. 

Stående fraser som används och som nya handläggare tillägnar sig genom att läsa 

vad andra har skrivit bidrar till enhetlighet mellan olika skribenters texter. En del av 

intervjupersonerna upplever att det trots tillgång på tidigare skrivet material inte är lätt 

att formulera sig bra. 

Man förutsätter att en avsikt med mallar är att texterna ska bli enhetliga. Mallarna 

tjänar också som en checklista på att man fått med alla relevanta aspekter. De är 

tidsbesparande om de fungerar som de ska. En handläggare upplever emellertid att folk 

gör mer och mer som de själva finner för gott. Beslut kan skrivas ut på flera olika sätt, 

och alla gör olika. En del skriver ut motivering till och omfattning av beslutet. Andra 

skriver bara beslutet rätt upp och ner. Det är mycket kopiering från ett dokument och 

inklistring i ett annat.  

En fördel med mallarna är att det kan vara lättare för handläggaren att ställa frågor som 

kan uppfattas som närgångna och besvärande av klienterna. Handläggaren kan ”gömma 

sig” bakom att det är mallen som fordrar att information på dessa punkter hämtas och – 

outsagt – mena att hon inte är ansvarig för indiskretionen.  
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7.2.7.1 Avslutning 

Socialsekreterarnas inställning till mallar är överlag positiv, men även kritiska röster 

hörs. De tycker framför allt att frågorna som mallen innehåller tjänar som en bra 

checklista. Åsikter finns att det i vissa fall är för många mallar, att de i många fall är 

dåligt utformade och att det är tidskrävande framför allt att få utskrifterna snyggt och 

överskådligt presenterade. 

  

7.2.8  Känsla av styrning i handläggningen på grund av mallarna 

Utan att presentera något skattningsformulär skriftligt ber jag intervjupersonerna skatta  

på en tiogradig skala hur mycket de känner sig styrda av mallarna. Polerna rör sig 

mellan ”mycket litet” och ”helt och hållet” och resultatet blev enligt nedan: 

 

                                                                  Grupp 1             Grupp 2 

-------------------------------------------------------x-------------------------------------------x 

1= Mycket lite  5                   10=  Helt & hållet 

 

Gruppen med längst erfarenhet av arbetet lägger sig i mitten med någon liten förskjut-

ning mot den högra delen, medan den andra gruppen som består av färskare handläggare 

lägger sig på 10 (helt och hållet). Mitt intryck är att de senare inte uppfattar det som ett 

problem utan bara konstaterar det som ett faktum.  

Det positiva med styrning är att alla gör likadant. Allt kommer med, inget glöms. 

Det negativa är att man håller sig för hårt till rubrikerna. Det är svårt att gå utanför 

ramarna, och texten blir väldigt omfattande. Man får smyga in material som man anser 

viktigt under närmast passande rubrik. Någon annan menar att det är ”bara att tuta och 

köra” och ”gilla läget”. 

 

7.2.9 Hinder och frustration 

Nedan redogör jag för vad handläggarna har uppgett som de största svårigheterna i 

skrivandet i mallar och med formuleringar. 

     Det är inte lätt att skilja ut riktigt vad som ska skrivas under vilken rubrik utan 

samma sak skrivs flera gånger. Socialsekreterarna ställer sig undrande till hur det 

upplevs av klienten. Speciellt i dokumenten utredningsplan och genomförandeplan 

återkommer rubriker om samma sak på flera olika ställen. Det ger ett tjatigt intryck. 
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Det är svårt att dra gränser för hur mycket man ska skriva, och det tar ett tag innan 

man får rutin. När man fått det blir man mer fokuserad på frågeställningarna, och redan 

i journalanteckningar formulerar vissa sig med tanke på att texten lätt ska kunna tas ut 

därifrån och läggas in i utredningsmallen.  

 

7.2.9.1 Tekniska problem 

Särskilt genomförandeplanen beskrivs som problematisk. Vid utskrift kommer inte  

allt med av det man skrivit och som syns på skärmen. Man har påtalat detta men fått 

svaret att det inte går att ändra, och förklaringen är att utrymmet är begränsat. Om man 

överskrider det kommer texten inte med i utskriften. I själva mallen finns emellertid 

ingen information om att skribenten överskridit utrymmet. 

       Ett annat irritationsmoment är brevmallen där klientens namn automatiskt kommer 

upp som adressat. Om brevet ska adresseras till någon annan kan man radera och skriva 

in rätt adressat, men då är konstruktionen sådan att utrymmet krymper och inte räcker 

till ens för ett helt normalt namn och en normal adress.  

 När BBIC genomfördes poängterades det att det skulle vara förenat med blankett- och 

datastöd. Det var en av hörnstenarna. Mycken information skulle följa med i olika 

dokument (t.ex. grunduppgifter som namn och adress) så att man inte skulle behöva 

skriva dessa gång på gång. Så fungerar det emellertid inte. 

Handläggarnas datatekniska kunskaper varierar. De yngre är skickligare men 

upplever att systemet är otroligt tidskrävande. De anser att det inte borde vara så. Inte 

nog med att de har bekymmer med sina egna texter, de får dessutom hjälpa de äldre 

kollegorna till rätta.  

 

7.2.9.2 Stor tidsåtgång 

Utskrifter kan göras i olika versioner: blankett, formulär, journalanteckning eller 

Windows for Word, och de får då olika grafiskt utseende. Ingen har informerat om vad 

man ska välja, och att fundera på detta och pröva sig fram är ett moment som tar tid. Det 

blir mycket av ”trial and error”. Man frågar sig varför alla dessa alternativ finns. 

Utskrifter som inte blir bra (en rubrik kan t.ex. hamna längst ner på en sida och 

efterföljande text på nästa) går inte att justera. Felen och bristerna är sådant man märker 

i förbifarten. Just när man håller på med ett ärende finns det sällan tid att göra något åt 

det, och man vet inte vem som är rätt person att vända sig till. Tidspressen gör också att 



 

 

 

18 
 

en del brev och dokument skickas iväg trots att man vet att de inte är perfekta och man 

inte är nöjd med dem.  

Någon handläggare väljer att kopiera texterna och föra över dem i Word-

programmet och göra utskrifterna därifrån. Det blir snyggare, men det är också ett 

moment som tar tid. Omvänt finns det handläggare som skriver i Word-programmet 

från början och kopierar och klistrar in det i mallen. 

 

7.2.9.3 Dålig utformning av den färdigformulerade texten 
 

De dokument som anges vara skrivskyddade och därmed inte ska kunna ändras är inte 

låsta utan redigeringar kan göras. Det är inte alla som vet om det eller har djärvheten att 

göra så. Det finns ändå vissa saker som inte går att åtgärda själv. Det värsta exemplet är 

i mallen för Beslut om omhändertagande enligt LVU.  Där måste ett kryss markeras i en 

ruta för att beslutet ska registreras. Texten anger: ”Insats beviljad” (min kursivering). 

Det är ett ordval som enligt min mening är irrelevant då i de flesta fall adressaten 

(föräldrarna) inte har ansökt om insatsen utan ofta tvärtom är negativa till den. I sådana 

fall måste ordvalet uppfattas som stötande. Här har ingen ändring gått att få till stånd 

ännu. 

Som mallarna inom BBIC är utformade, det vill säga med rubriker och tomma 

rutor, får handläggarna inte mycket hjälp med hur de ska formulera sig. En utredning 

ska vara saklig och objektiv (Socialstyrelsen 2008:48).  Det är viktigt att inte skriva 

nedvärderande om klienterna och deras förhållanden. Samtidigt är det nödvändigt ibland 

att dokumentera värderingar om den enskilde eftersom sådana uppgifter kan vara av 

betydelse. Ett krav för att värderande omdömen ska få förekomma är att de grundas på 

korrekt underlag och att de har verklig betydelse för saken. (a.a.:48).  

     En fråga som kommer upp i intervjuerna är tilltalet. Handläggarna vill rikta sig till 

klienterna när de skriver ut beslut. Det blir en blandning av omtal och tilltal. När man 

riktar sig till klienten säger en handläggare att hon blivit lärd att han eller hon ska 

tilltalas med ni oavsett ålder. Motiveringen skulle vara att ni är mindre utpekande än du. 

Likaså har hon blivit instruerad att omtala sig själv i tredje person. Motiveringen är att 

det är professionellt att göra så. Här har vi en diskussion om tilltal i allmänhet och olika 

seder i olika kulturer. Jag propagerar för att socialsekreterarna ska skriva om sig själva i 

första person. Vid nästa intervjutillfälle berättar några av dem att de försiktigt börjat 

anamma det skrivsättet, och att de tycker det känns bra. Andra känner ett motstånd mot 
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detta och tycker inte att det går an. De fortsätter att benämna sig undertecknad eller 

utredaren. 

7.2.9.4 Avslutning 

Det allt överskuggande problemet med skrivarbetet är bekymren med utskrifterna, deras 

utseende och att text försvinner, de obegripliga varianterna som finns att tillgå och det 

dåliga tillmötesgåendet från programleverantören när brister påtalas. Det tar mycket tid 

att försöka få till acceptabla utskrifter. Mallarna finns dessutom på olika ställen i 

datasystemet, och innan man blivit van går det åt mycket tid att leta efter den mall man 

behöver för tillfället. Tidsbrist är en svårighet i arbetet överlag. Handläggarna är 

pressade av stor mängd ärenden som alla ska dokumenteras. 

 

7.2.10 Frihet 
Hur fri är man att formulera texten själv? I de rutor och under de rubriker som finns i 

t.ex. BBIC  är man helt fri att formulera sig som man själv vill. Ofri är man på så sätt att 

vissa rutor måste fyllas i. Till exempel måste man skriva en utredningsplan och kryssa i 

vilka områden man ämnar utreda, annars kommer man inte vidare till själva utrednings-

mallen. Texterna i beslutsmallarna består inte av fullständiga meningar utan av fraser  

under rubriker i olika rutor placerade på olika ställen i dokumentet, till exempel: Insats 

beviljad följt av Kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL. Det är alltså ingen löpande text. Här 

är mallarna tvingande. Det går inte att gå förbi de inprogrammerade valen. 

Om man väljer att utesluta något utredningsområde måste man motivera det. Där har en 

handläggare hittat egna standardformuleringar: ”en utredning ska inte göras mer 

omfattande än nödvändigt” eller ”ej relevant för utredningen”.  Att konstruktionen är 

sådan beror antagligen på att man därigenom får en kontroll på att inget område har 

förbigåtts oavsiktligt.       

En handläggare som i attitydfrågan uppgav ganska negativ inställning till mallar 

säger att ibland går hon tillbaka till sina texter ett tag efteråt, och ofta blir hon glad över 

att läsa vad hon själv har skrivit. Hon tycker att hon lyckats bra och menar att det delvis 

har att göra med att hon förhåller sig så självständigt som det är möjligt till mallarna.   

 

8 Reflektioner 
I detta kapitel summerar och kommenterar jag det som kommit fram i intervjuerna. 
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8.1 Skrivprocessen och den skriftliga kulturen på arbetsplatsen 
När man använder mallar är strukturen på texten given, och insamlingen av stoffet sker, 

som några intervjupersoner nämnt, efter denna struktur och inte tvärtom. Det tillväga-

gångssättet tänker jag mig kan medföra att innehållet i texten blir något annorlunda än 

om  informationsinhämtandet sker över ett bredare spektrum där gallring och sortering 

sker efteråt. Mallarna säkerställer att socialsekreterarna söker efter relevant information. 

En utredning med ett friare förhållningssätt kan medföra att viktig information förbises. 

Det kan ske av okunnighet eller slarv. Å andra sidan kan en sådan metod ge utredaren 

information som han eller hon inte frågat efter, och den kan ibland vara väl så viktig.   

     Om skrivandet underlättas av att strukturen är given tror jag ändå att den monitor 

eller kontrollfunktion som Flower och Hayes skriver om ( se kapitel 3) får arbeta hårt i 

det klippande och klistrande som socialsekreterarna beskriver.  Textbindning måste bli 

korrekt och tempusval måste stämma mellan olika stycken, och även om det kan tyckas 

enkelt kräver det att skribenten ideligen blickar både framåt och bakåt. Skrivprocessen 

som den gestaltar sig på förvaltningskontoret förefaller mer sönderhackad än i Flower 

och Hayes teori. I Dworskys uppsats (se kapiel 3) visas att den initiala planeringen 

minskar när eleverna skriver i dator. Troligen förhåller det sig på samma sätt när en 

skribent skriver i strukturerade mallar. 

 Att det på detta kontor, liksom på det förvaltningskontor som Britt-Louise Gunnarsson 

undersökte, finns en kommunikativ gemenskap tycker jag mig kunna se. Den gäller 

troligen inte bara här utan socialtjänsten i hela landet. En socialsekreterare som arbetat i 

andra kommuner säger i intervjun att man skriver likadant överallt.  En förhållandevis 

enhetlig skriftkultur har bildats vilket tyder på att värderingar, attityder och normer 

omfattas av majoriteten av de anställda.  

     Att explicita riktlinjer för skrivandet saknas kan ändå bidra till att en del av de 

intervjuade socialsekreterarna tycker att det är svårt att formulera sig. Direktiv från 

närmaste arbetsledare baseras på hur han eller hon anser att det ska vara vilket inte alltid 

följer vedertagna regler. 

      Det förefaller mig lite underligt att det inom socionomutbildningen inte finns någon 

direkt språkutbildning. Medvetenhet om språket förmedlas förvisso i de samtalstekniker 

som lärs ut både i grundutbildningen och i olika vidareutbildningar, och det är samtal 

som är socialsekreterarnas främsta arbetsinstrument, men med tanke på en allt större 
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dokumentationsskyldighet tycker jag att utbildning i skrivande skulle ha en given plats i 

utbildningen . 

 

8.2 Mottagaranpassning 
Intentionen från vissa handläggare att ha ett personligt tilltal i beslutsmeddelanden är 

god. Eftersom klienten benämns i tredje person i övrigt i texten blir det en inkonsekvens 

som gör ett märkligt intryck. Är detta mallens fel? Egentligen inte eftersom det hade 

gått att använda ett du-tilltal överallt. Omvänt hade det gått att använda omtal också i 

beslutet, vilket för övrigt är det vanligaste. En lösning kan vara att ha två versioner av 

beslutet och beslutsmotiveringen, en för klienten och en annan för myndigheten. För en 

sådan hantering finns det ingen mall. Givetvis står det skribenten fritt att skriva ett 

separat brev, men det är något som mycket sällan görs. I stället blir det en hybrid. Här 

tycker jag man kan spåra en låsning till mallsystemet som man inte går utanför. Ett av 

skälen är troligen den förut omtalade tidsbristen, men det kan också vara så att man inte 

blivit uppmärksammad på möjligheten till eller det önskvärda i ett sådant förfarande. 

     Jag anser att det inte är läsvänligt att använda den icke vedertagna förkortningen ut i 

texten. Ut är ett adverb, och särskilt för klienter med utländskt ursprung måste det vara 

obegripligt vad som menas. Att använda du- eller ni-tilltal är i linje med klarspråks-

rekommendationerna, men när texten i övrigt är skriven i tredje person blir det lite 

förvirrande vem texten egentligen vänder sig till. Och det är verkligen så att texten kan 

vända sig till flera och olika adressater: beslutsfattare, revisorer, andra granskande 

myndigheter såsom Socialstyrelsen, rättsliga instanser som förvaltningsrätt eller 

tingsrätt och sist, och inte minst, klienten själv. Det finns därför skäl att tala om 

mottagaranpassning i pluralis. I synnerhet gäller det besluten. De exemplar som klienten 

får bör vara formulerade så att de riktar sig direkt till honom eller henne. Hänvisningar 

till lagrum bör förklaras, motiveringar till varför beslutet fattats och information om vad 

insatserna innebär bör skrivas på ett vardagligt språk. 

 

8.3 Om mallarna 

Under denna rubrik kommenterar jag frågorna om huruvida socialsekreterarna uppfattar 

mallarna som ett stöd och en tillgång eller en frustration och om de känner sig styrda av 

mallarna i sitt arbete. 
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8.3.1 Ett stöd och en tillgång eller en frustration? 

De intervjuade handläggarna upplever att mallarna är ett stöd genom att de tjänar som 

en checklista så att inget blir glömt. Till svårigheterna hör att det ofta är svårt att 

strukturera materialet i rutorna utan att upprepa sig. Frustrationen är också mycket stor 

på grund av strul vid utskrift. Textstycken försvinner, rubriker hamnar på fel sida med 

mera. Därtill kommer att det finns så många utskriftsvarianter, och ingen verkar veta när 

de är tänkta att användas. Om pappersversioner skulle slopas och myndigheten i stället 

skulle kommunicera dokumenten elektroniskt, vilket varit på förslag, skulle det 

irritationsmomentet försvinna, men där är vi inte ännu. Socialsekreterarna har varit så 

uppfyllda av dessa besvär och sina ambitioner att bemästra dem att diskussionen om 

språket intagit en mindre framträdande plats. Handläggarna i denna studie är inte 

ensamma i sin belägenhet. I en FoU-rapport omtalas att tekniska problem och 

svårarbetade system är återkommande teman: ”Man blir alldeles galen på allt krångel” 

(Svendsen 2012:1).  

      Att det är så svårt att få programleverantören att göra nödvändiga ändringar är en 

annan källa till ilska som med tiden riskerar att övergå i uppgivenhet: ”Om ledningen 

inte tycker det är viktigt så varför ska vi anstränga oss?” säger en intervjuperson. Ibland 

kan ändringar göras av skribenten, men i vissa fall är det omöjligt. Inte sällan är det just 

i de sistnämnda fallen det hade varit särskilt önskvärt – rentav nödvändigt. 

Kommentaren från en intervjuperson att man inte vet vem man ska vända sig till visar 

att det är samma förhållande här som på det kontor Susanne Blomkvist undersökt i sin 

uppsats (se kapitel 3). För förbättringsarbete finns ingen given plats i organisationen. 

 

8.3.2 Är socialsekreterarna styrda av mallarna? 

På frågan om hur mycket handläggarna känner sig styrda av mallarna svarar den yngre 

gruppen att de är totalt styrda, men de verkar inte uppfatta det som ett problem utan har 

en accepterande inställning. De äldre känner sig bara hälften så styrda vilket kan 

förefalla motsägelsefullt eftersom deras attityd mot mallar är mer negativ än de yngres. 

Jag kan bara spekulera över orsaken till detta. De äldre har inte så stor datorvana som de 

yngre och känner sig bekvämare med att skriva sin text i sammanhållna stycken och 

själva sätta rubriker och underrubriker. Det tekniska trasslet är ännu besvärligare för 

dem än för de yngre. De äldre är vana vid att lyssna på människors berättelse i ett 

naturligt flöde, och de samlar in stoffet i berättelsens form och strukturerar sedan det 
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hela in i BBIC-mallen. De yngre anlägger ett effektivt tillvägagångssätt och lägger upp 

intervjuerna efter mallen. Stöd för denna tanke finner jag i att någon berättar att hon i 

journalanteckningarna fokuserar på utredningsmallen och formulerar sig så att 

anteckningarna smidigt ska kunna kopieras och lyftas över i mallen.  

     Min fundering om skribenterna skulle tendera att slentrianmässigt fylla i det som 

fattas i luckorna på mallarna får inget stöd i denna studie. Socialsekreterarna kämpar 

med sina texter och har högre ambitioner än datasystemet egentligen tillåter dem att ha. 

 

8.3.3 Finns någon frihet i arbetet med mallarna? 

Socialsekreterarna är otvivelaktigt bundna till mallarna i skrivandet i stor utsträckning. 

Det inverkar i olika hög grad på deras totala arbete som trots allt i huvudsak består i 

personliga möten och relationsskapande samtal med innehåll och inriktning av skiftande 

karaktär.  

 

8.3.4 Är skribenterna slavar under systemet? 

Inledningsvis refererade jag till en tes av den tyske filosofen Kittler. Han hävdar att 

skribenter är undersåtar till en corporation och att de lydigt utför de kommandon som 

programvaran tillåter och inget mer. Studien visar att det stämmer i viss utsträckning. 

Många moment är oundgängliga i systemet för att ärendehanteringen överhuvudtaget 

ska fungera. Jag har snävat in frågeställningen till mallar och hur skribenterna påverkas 

och förhåller sig till dem. Min slutsats blir att mallarna binder skribenten tämligen hårt, 

men att det inom ramen för verksamhetsprogrammet ändå finns möjligheter att utforma 

texter självständigt. Det går till exempel att skriva individuellt utformade brev. 

 

9 Avslutning 
Min undersökning har fått en slagsida mot hur utredningsformuläret BBIC är beskaffat. 

Eftersom dessa formulär är så centrala i arbetet på den avdelning jag undersökt blev det 

ofrånkomligen så. Min avsikt att undersöka hur mallar påverkar skribenter har i 

huvudsak genomförts vad gäller deras upplevelse av arbetet i stort. Vad det mer konkret 

innebär i språkligt hänseende har fått mindre utrymme.  

     Arbetssituationen vid det undersökta kontoret är mycket lik den vid andra jämförbara 

kontor enligt vad studier gjorda på BBIC-metoden visat. Vid det kontor jag undersökt 
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kompliceras skrivarbetet dock än mer av att datorprogrammet verkar dåligt synkroni-

serat med BBIC och alla dess formulär. 

     Riktigt hur mycket och på vad sätt vi påverkas av digital teknik och därmed ofta 

följande skrivande i mallar är ett både vidsträckt och djupt ämne. Denna studie är ett fjät 

på en forskningsväg som skulle kunna föra genom flera discipliner. Förutom språk-

vetenskap tänker jag på samhällsvetenskap och beteendevetenskap.  Det skulle vara 

roligt om denna uppsats skulle ge någon inspiration till sådan forskning . 
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Bilaga  
 

Frågor som legat till grund för intervjuerna 

 

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Ingår det någon språkutbildning i din utbildning? 

4. Om du arbetat länge: vilken skillnad är det på skrivarbetet från när du började 

och nu? 

5. Vad tycker du om skrivarbetet: Intressant? Viktigt? Tråkigt? Belastande? 

Vilsamt? Onödigt? Lätt? 

6. Vilken är din inställning till mallar? 

7. Vad tycker du om mottagaranpassningen i mallarna? Hur viktig är den? 

8. Vad är du nöjd respektive missnöjd med i mallarnas utformning? 

9. Hur är möjligheterna att göra ändringar i mallarna? Är det tillåtet? 

10. Händer det att du skriver mer personliga brev och bilägger meddelandena? 

11. Ringer klienterna ofta och frågar om vad beslutet innebär? Är det i så fall för att 

de inte förstått, för att de är missnöjda eller för att de vill ha information och 

vägledning om andra möjligheter i de fall de fått negativa besked? 

12. Är mallarna tidsbesparande? 

13. Om du svarar ”ja” på frågan ovan: vad vill du använda den tid du sparar på 

skrivande till att göra i stället? Blir det så i verkligheten? 

14. Är det lätt eller svårt att hitta rätt mallar i datasystemet? 

15. Hur mycket känner du dig styrd av mallarna i din handläggning på en skala från 

1 = inte alls till 10 = helt och hållet? 

16. Vad är positivt respektive negativt med styrning? 

17. Om du känner att mallarna är styrande på ett negativt sätt: hur handskas du med 

det? 
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