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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats handlar om den sociala dokumentationen på ett kommunalt äldreboende i 

Stockholmsregionen. Studiens fokus är på den sociala journalen, som skrivs av undersköterskor och 

vårdbiträden och regleras i Socialtjänstlagen. I dessa yrkeskategorier saknar många anställda formell 

yrkesutbildning och många har svenska som andraspråk. Kraven på dokumentation har skärpts under 

de senaste femton åren, och tidigare forskning visar att det finns svårigheter med att implementera den 

nya lagstiftningen. Satsningar har gjorts för att höja såväl yrkesmässig som språklig kompetens. 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kontextuellt perspektiv problematisera den sociala journalen 

som medierande redskap och som text. Detta görs i en etnografisk fallstudie av en avdelning på ett 

äldreboende, där många av de anställda är andraspråkstalare. Materialet består av normerande 

styrdokument, observationer på avdelningen, intervjuer med omsorgspersonal samt analys av 

journalanteckningar. Arbetet på avdelningen analyseras med hjälp av Engeströms aktivitetsteori. 

Slutsatsen är att det finns motsättningar mellan den institutionella normen och den professionella 

praktiken. En motsättning är inbyggd dokumentationens flerdelade syfte: den ska vara såväl ett dagligt 

arbetsredskap (ett professionellt syfte) som ett underlag för uppföljning (ett institutionellt syfte). Detta 

kommer till uttryck i att omsorgspersonalen när de skriver riktar sig till flera olika läsare. En annan 

motsättning är att det är möjligt för normauktoriteter att tolka den institutionella normen på olika sätt, 

om vad och hur mycket som ska dokumenteras. I uppsatsen föreslås att detta kan vara en anledning till 

variationer i den vardagliga skriftpraktiken. En tredje motsättning syns i personalens val mellan olika 

medierande redskap för att rekontextualisera händelser i vardagen. Ibland väljer de att kommunicera 

muntligt i stället för skriftligt, ibland väljder de andra skriftbaserade redskap än de institutionellt 

reglerade. En fjärde motsättning är att de institutionella reglerna slår fast att dokumentationen är ett 

viktigt redskap, men att det inte verkar finnas särskild tid avsatt för det skrivande som krävs. Denna 

tidsbrist leder till att en del händelser inte journalförs. En ytterligare slutsats är att det verkar vara 

minst lika viktigt att problematisera de krav som journalskrivandet i dag ställer på omsorgspersonalen, 

som att höja deras språkliga och yrkesmässiga kompetens. 

Nyckelord 
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etnografisk metod 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna kandidatuppsats handlar om den sociala dokumentationen på ett kommunalt äldreboende i 

Stockholmsregionen. Studiens fokus är på den sociala journalen, som skrivs av undersköterskor och 

vårdbiträden och regleras i Socialtjänstlagen (till skillnad från medicinska journaler som regleras i 

Hälso- och sjukvårdslagen). 

 Inom äldreomsorgen har kraven på den sociala dokumentationen skärpts under de senaste femton 

åren, och olika tillsynsmyndigheter har påtalat brister i hur dokumentationen utförs (Nilsson & 

Carlsson 2004:13). I forskning om skriftbruk i arbetslivet har dokumentation visat sig vara en av de 

”viktigaste funktionerna när människor läser och skriver under en arbetsdag” (Karlsson 2011:15). 

Detta har ett samband med den nya arbetsordningen, som innebär att anställda ur fler yrkeskategorier 

än tidigare får ta större ansvar för helheten och behöver planera och dokumentera sitt arbete 

(Gunnarsson 2009:250). Enligt Jackson (i Karlsson 2011) kan dock dokumenterandet bli 

”problematiskt och frustrerande” för dem som skriver, eftersom texterna dessutom ofta ”kräver en syn 

på verksamheten som inte är deras” (Karlsson 2011:15). Dessutom kräver dokumenterandet en 

språklig kompetens. 

 I svenskt arbetsliv finns en stor andel personer med svenska som andraspråk. Detta gäller särskilt 

inom bland annat kommunalt omsorgsarbete, där ca 15 procent av de anställda är utrikes födda
1
. På 

äldreboendet i min studie är enligt en enhetschef hela 90–95 procent av de anställda andraspråkstalare. 

Inom äldreomsorgen i Stockholmsregionen arbetar även många som saknar formell yrkesutbildning 

(Berg & Henningson 2012:5). Detta var bakgrunden till kompetensutvecklingsprojektet SpråkSam 

(2009–2011), finansierat av Europeiska Socialfonden och med syfte att höja språklig och yrkesmässig 

kompetens inom äldreomsorgen i Stockholms län
2
. På den avdelning där jag gör min studie deltog ett 

par personer i utbildning inom ramen för SpråkSam. En efterföljare till SpråkSam är det tvååriga 

projektet ArbetSam som startade 2011. I en första utvärdering av detta projekt framkommer att det 

finns behov av att arbeta vidare med den sociala dokumentationen (Berg & Henningson 2012:24).  

 Skriftbruket och särskilt dokumentationen för de anställda på ett äldreboende verkar intressant och 

väsentligt att undersöka av flera skäl: många av de anställda är andraspråkstalare, kraven på deras 

skriftkompetens har skärpts och även efter satsningar för att höja kompetensen verkar svårigheter med 

dokumentationen kvarstå. Men vari består svårigheterna? 

1.2 Tidigare och pågående forskning 

I forskningsprojektet Skriftbruk i arbetslivet (2002–2004) ingick bland annat en etnografisk studie av 

skriftbruket för ett vårdbiträde inom äldreomsorgen (se t.ex. Karlsson 2006, Karlsson & Ledin 2002). 

Ett av resultaten i projektet var att omsorgens skriftbruk till skillnad från inom andra yrken verkar vara 

”relativt horisontellt, d.v.s. skriften bär kommunikation mellan parter med liknande roll och ansvar” 

(Karlsson 2006:73) och att ”den som läser mer eller mindre direkt kan dela perspektiv med den som 

                                                      
1 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik-personal/utrikes_fodda_anstallda  

2 http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/SprakSam/ 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik-personal/utrikes_fodda_anstallda
http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/SprakSam/
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skrivit” (Karlsson 2006:73). Man identifierade även två funktioner i vårdbiträdets dokumentation: att 

dokumentera för att intyga och att dokumentera för att lämna över (Karlsson 2006:97ff).  

 Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum har genomfört och publicerat forskningsanknutna 

utvärderingar inom äldreomsorgsområdet. I rapporten Dokumentera eller ge vård och omsorg 

(Norman & Hedberg 2010) utvärderas erfarenheterna av ett lokalt utvecklingsarbete kring social 

dokumentation. I resultaten lyfter man bland annat fram att omsorgspersonalen behöver mer stöd i att 

ta till sig varför man ska dokumentera och hur dokumentationen ska användas, eftersom de ibland 

tycks se en motsättning mellan att dokumentera och utföra annat arbete. 

 Jonasson (2010) gjorde i sitt examensarbete på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms 

universitet en undersökning av evaluerande språkdrag i sociala journaler på ett äldreboende. Med 

textanalysverktyg från appraisalteorin undersökte hon attityder och dialogicitet i den sociala journalen, 

med en analysmodell kopplad till de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer upp angående hur 

anteckningarna ska utformas. Jonasson kom bland annat fram till att det finns evalueringar i 

journalanteckningarna och att evalueringarna kan vara ”både problematiska och oproblematiska” 

jämfört med riktlinjerna i Socialtjänstlagen. 

 I ett pågående forskningsprojekt, Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska 

som andraspråk i den nya arbetsordningen, undersöker Jansson, Karlsson och Nikolaidou 

andraspråkstalares arbetssituation på arbetsplatser i äldreomsorgen.
3
 Metoden är etnografisk och 

kompletteras med text- och samtalsanalys. I projektet problematiserar de bland annat begreppet 

”bristfälliga kunskaper i svenska”, då de menar att språklig kompetens är en del av ett socialt 

sammanhang. Vidare menar de att svenska som andraspråk kan vara ”en faktor som gör vissa problem 

i verksamheten mer synliga” och att ”problemet snarare ska sökas i inneboende konflikter i 

verksamheten än i bristande språkkompetens”.
4
 

 I anslutning till det pågående projektet undersöks relationen mellan yrkesidentitet och skrift-

praktiker hos omsorgspersonalen på ett äldreboende. I en artikel (Karlsson & Nikolaidou u.u.) 

presenteras några resultat specifikt om dokumentationen. Bland annat framkommer det att det inte är 

självklart för de anställda vem som ska läsa det som dokumenteras i journalen, och att det verkar 

finnas en viss konflikt mellan den professionella och den institutionella identiteten hos omsorgs-

personalen. Detta yttrar sig bland annat när de ska välja ut vad som är relevant att dokumentera. 

1.3 Forskningslucka 

Det har som jag har visat gjorts några svenska studier om just dokumentation, och om social 

dokumentation i äldreomsorgen. Men enligt Karlsson (2006:150) behövs fler fallstudier av skrift-

användning i arbetslivet. Josephson menar att vi behöver mer kunskap om ”det språk folk faktiskt 

använder och behöver kunna” (i Karlsson 2006:8). Även andraspråkstalares kommunikation i arbetet 

verkar behöva utforskas vidare – enligt Nelson (2010:13) är ”andraspråkstalare […] arbetstagare som 

sällan närstuderats inom den arbetslivsorienterade kommunikationsforskningen”. Min studie fyller 

alltså ingen helt tom lucka, men hjälper till att fylla en lucka som andra redan har uppmärksammat. 

                                                      
3 http://www.nordiska.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/personliga-hemsidor/jansson-

gunilla/forskningsprojekt-1.29852 

4 http://www.nordiska.su.se/forskning/forskningsprojekt/manadens-forskningsprojekt/forskning-i-fokus-

omsorg-som-sprakarbete-1.85986 

http://www.nordiska.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/personliga-hemsidor/jansson-gunilla/forskningsprojekt-1.29852
http://www.nordiska.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/personliga-hemsidor/jansson-gunilla/forskningsprojekt-1.29852
http://www.nordiska.su.se/forskning/forskningsprojekt/manadens-forskningsprojekt/forskning-i-fokus-omsorg-som-sprakarbete-1.85986
http://www.nordiska.su.se/forskning/forskningsprojekt/manadens-forskningsprojekt/forskning-i-fokus-omsorg-som-sprakarbete-1.85986
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att problematisera den sociala journalen som medierande redskap och som 

text, genom att undersöka om det finns motsättningar mellan de institutionella normerna och den 

professionella praktiken. Detta gör jag utifrån ett kontextuellt perspektiv, på en avdelning på ett 

äldreboende där många av de anställda är andraspråkstalare. Frågorna som vägleder mig genom 

arbetet är: 

1. Hur ser den normativa och sociala kontexten för journalföringen ut? 

2. Hur fungerar den sociala journalen som medierande redskap i den vardagliga praktiken? 

3. Hur ser texterna ut i den sociala journalen? 

4. Hur ser de anställda på den sociala journalen som medierande redskap och text? 

Studien är en fallstudie och kommer därför inte att generera några generaliserbara resultat. Däremot 

kan den bidra till att en helhetsbild skapas, genom att vara en av flera fallstudier av skriftbruk i 

arbetslivet i allmänhet och dokumentationen på ett äldreboende i synnerhet (Karlsson 2006:159, 

Blåsjö 2010:32). 

1.5 Uppsatsens disposition 

I nästa kapitel beskriver jag den teoretiska ramen i uppsatsen och några teoretiska begrepp som 

används i analysen av resultatet. 

 I kapitel 3 är ämnet materialinsamling och hur jag analyserade materialet. 

 I kapitel 4, 5, 6 och 7 presenterar jag resultaten. Kapitel 4 handlar om journalen i vardagen, bland 

annat den sociala journalen som redskap i ett aktivitetssystem, samt de normer som gäller där. I kapitel 

6 beskriver jag vardagen i journalen, bland annat hur vardagen framställs som text i den sociala 

journalen. I kapitel 5 och 7 följer jag upp resultaten ur kapitel 4 och 6, genom att personalen får 

komma till tals och ge sin syn på den sociala journalen som verktyg respektive text. I slutet av 

respektive kapitel sammanfattar jag delresultaten. 

 I kapitel 8 diskuteras resultaten och jag presenterar mina slutsatser. Jag lyfter även blicken och 

reflekterar kring resultatens relevans för språkkonsulter samt ger några förslag till fortsatt forskning 

inom området. 

 I slutet av uppsatsen återfinns källförteckning samt en bilaga med intervjufrågor till de anställda. 
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2  Teori och centrala begrepp 
I detta kapitel beskriver jag kort det språkvetenskapliga synsätt som ligger till grund för min 

undersökning. Jag presenterar även några centrala teoretiska begrepp som används i analysen. 

2.1 Övergripande teoretiskt synsätt 

Jag ansluter mig i min undersökning till ett dialogiskt språkvetenskapligt synsätt, som jag menar är det 

som är mest fruktbart med det syfte jag har: att studera text i en social kontext. En grundtanke inom 

dialogismen är att varje yttrande (muntligt eller skriftligt) är ett svar på något och syftar till att 

framkalla svar och reaktioner. Yttranden blir till och formas i ett samspel mellan konventioner och 

människors interaktion. I kommunikationen med varandra förhåller vi oss till gällande normer för 

situationen och vi anpassar våra budskap efter den förmodade responsen från mottagaren, samt efter 

den respons vi önskar få. Yttranden formas alltså både av sådant som har yttrats och av sådant som 

kan komma att yttras. Dessutom är våra yttranden med och återskapar normerna för kommande 

yttranden, samt får en återverkan på mottagarens svar. (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:205ff) 

 För att förstå ett yttrande behöver vi alltså även förstå konventionerna och interaktionen runt det; 

samma sak gäller om vi vill producera ett yttrande som är anpassat till den specifika situationen. Även 

de sociala journalerna finns i ett sammanhang, en normativ och social kontext, som påverkar hur 

texterna utformas och tolkas.  

2.2 Aktivitetsteori – system och motsättningar 

Med mitt grundläggande dialogiska perspektiv är det relevant att förstå kontexten runt den sociala 

journalen, gällande såväl normer som andra faktorer i den arbetsmiljö där journalen skrivs, läses och 

används. Jag gör det genom att analysera arbetet på avdelningen utifrån Engeströms aktivitetsteori. 

Nikolaidou (2011) argumenterar för aktivitetsteorins användbarhet i skriftbruksstudier. Hon utgår från 

det faktum att olika skriftpraktiker är viktiga medierande redskap i de flesta aktivitetssystem, och att 

aktivitetsteorin är en god hjälp för att analysera faktorer som påverkar skriftbruket (Nikolaidou 

2011:16).  

 Aktivitetsteori är en sociokulturell riktning med teoretiska rötter hos Vygotskij (Nord 2011:30f, 

Törnquist 2004:65). I sociokulturell forskning ser man allt språkbruk som situerat i olika kontexter 

eller verksamheter (Blåsjö 2010:30). Engeström utvecklade sin teori utifrån en enklare modell av 

Vygotskij, vars grundtanke var att det i varje social handling finns ett agerande subjekt och ett 

mottagande objekt, och i detta objekt är syftet inbäddat. Handlingen utförs av subjektet med hjälp av 

olika redskap: medierande redskap (se t.ex. Blåsjö 2004). Engeström utvecklade Vygotskijs modell 

genom att ta in en större del av kontexten: regler och normer som styr aktiviteterna i systemet, andra 

aktörer som agerar i eller berörs av systemet, och arbetsdelningen inom systemet. Resultatet blev en 

triangelmodell (se figur 1 på nästa sida) för att illustrera en verksamhet, eller ett aktivitetssystem. Ett 

aktivitetssystem är med detta synsätt ett system av sociala handlingar. 
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Figur 1: Modell över ett aktivitetssystem efter Engeström (2000:154) 

 

Enligt Engeström (i Nikolaidou 2011:7) är en viktig del av analysen av ett aktivitetssystem att 

identifiera motsättningar. Modellen brukar återges med dubbelriktade pilar mellan varje ”punkt”, för 

att illustrera samspelet mellan olika komponenter, och därmed möjliga motsättningar. Motsättningarna 

kan dock finnas både mellan och inom olika komponenter i systemet (Engeström 2000:153), och även 

mellan olika aktivitetssystem (Nikolaidou 2011:7). Engeström menar att synliggörandet av dessa 

motsättningar kan vara ett sätt att påbörja en förändring av aktivitetssystemet (2000:152ff). 

2.2.1 Anpassning av modellen 

Något som inte brukar tas upp i tillämpningar av aktivitetsteorin är själva miljön där redskapen 

används. Jag inspireras av skriftbruksforskningen och kommer därför att göra ett tillägg till modellen, 

genom att även analysera avdelningen som skriftbruksmiljö (Karlsson 2006:112ff). 

 Och så några ord om termerna: Jag följer inte helt Engeströms terminologi, så som den återges i en 

av de svenska introduktionerna (Knutagård 2003:145). Där används ”gemenskap” för det jag 

benämner andra aktörer. Jag gör bedömningen att mitt termval är mer genomsynligt. Av samma skäl 

väljer jag att i modellen lyfta fram syfte vid sidan av objekt (jfr Nord 2011:31). Medierande redskap 

kallar Knutagård ”förmedlad artefakt instrument/föremål”. Mitt val av term är bland annat anpassat till 

den språkvetenskapliga miljö jag befinner mig i (Nord 2011:31, Blåsjö 2004:30).  

2.2.2 Tidigare tillämpning i studier av arbetsrelaterat språkbruk 

Aktivitetsteori används inom flera discipliner och är alltså inte skapad som en teori för språkveten-

skapliga undersökningar. Engeström själv är professor i utbildningspsykologi. 

I Blåsjö (2010) tas ett antal språkvetenskapliga tillämpningar av Engeströms aktivitetsteori upp. 

Där nämns bland annat Windsor (1999, i Blåsjö 2010:70), som utforskar ingenjörers användning av 

dokumentation som redskap. I studien visade det sig att det fanns flera syften bakom skrivandet. 

Ingenjörerna skrev dels för att skydda sig själva mot kritik för hur de skött sitt jobb. Dels användes 

dokumentationen ”i företagets syften – bland annat för att få andra att göra sitt jobb” (Blåsjö 2010:70). 

 En tidig svensk avhandling med aktivitetsteori var Hållsten (2008), även den om ingenjörers 

skrivande. Bland annat granskar hon med hjälp av Engeströms modell ingenjörernas övergång från 

utbildning till yrkesliv, vilka beskrivs som två olika aktivitetssystem med olika normer för och syften 

med skrivandet (Hållsten 2008:230f). Liknande gör Nikolaidou (2009) i sin avhandling om massage-

terapeuters och lageranställdas skrivande i utbildning och i arbete. 

Medierande redskap 

Subjekt Objekt/Syfte 

Andra aktörer Arbetsdelning Regler och normer 

Resultat/mål 
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 Nord (2011) tillämpar aktivitetsteorin i en fallstudie av klarspråksarbete på en myndighet. Han 

beskriver textproduktion och textgranskning som två interagerande aktivitetssystem, för att belysa hur 

systemens olika normer och aktörer påverkar processen. Nord menar dock att aktivitetsteori ”inte är en 

teori i strikt mening” (2011:31), och han använder den främst som ”a way of finding useful questions 

to ask” (Russel & Yañes i Nord 2011:31). 

2.3 Centrala analysbegrepp 

Utöver Engeströms modell och dess komponenter använder jag följande specifika begrepp för att 

analysera och förstå materialet. 

2.3.1 Rekontextualisering 

Rekontextualisering definieras av Linell som ”the dynamic transfer-and-transformation of something 

from one discourse/text-in-context (…) to another” (Linell 1998:144f). Rekontextualisering är aktuellt 

på två sätt i denna uppsats. 

 För det första handlar det om rekontextualisering i betydelsen att omvandla en händelse 

(”something”), till en språklig form, skriftlig eller muntlig. Att dokumentera är alltså att 

rekontextualisera en händelse genom att skapa en skriftspråklig representation av den. Men produkten 

av denna rekontextualisering (d.v.s. texten) måste inte nödvändigtvis leda till en exakt avbild av 

händelseförloppet (Sarangi 2009:481f). 

 För det andra handlar det i denna uppsats om rekontextualisering i betydelsen att texten kan 

överföras till en annan kontext, och vad denna överföring (”transfer”) innebär för skribenten. Ur ett 

dialogiskt perspektiv påverkas som sagt ett yttrandes form och innehåll bland annat av vem det riktar 

sig till. Detta omvandlar språkkonsulter i aktiv praktik när de betonar vikten av att ”mottagaranpassa” 

texter (se t.ex. Nyström-Höög 2006:86ff). Detta kan enligt min mening också förstås i termer av att en 

skribent för att skriva en ändamålsenlig text måste kunna föreställa sig en senare rekontextualisering 

av texten. I vilket annat sammanhang ska texten kunna fungera? Vad krävs av texten som skrivs, för 

att den ska fungera även efter denna rekontextualisering? När någon läser det skrivna – vilka är då 

omständigheterna? Vem är det som läser? (jfr Nikolaidou 2011 om hur texter kan röra sig mellan 

interagerande aktivitetssystem med olika normer)  

 Rekontextualisering kan ses som en faktor som motiverar eller förklarar omarbetningar av en text 

som förflyttas mellan olika kontexter (”transfer-and-transformation”, enligt definitionen ovan, min 

kursivering). Utifrån det dialogiska grundantagandet att mottagare och syfte påverkar utformningen av 

ett yttrande menar jag att skribentens föreställning om en kommande rekontextualisering borde 

påverka det ursprungliga yttrandet, alltså redan innan det överförs till en eventuell ny kontext. 

Överfört till min studie handlar detta om hur omsorgspersonalen föreställer sig hur texten används i en 

annan kontext när de gör anteckningar i den sociala journalen.  

2.3.2 Institutionell, professionell och personlig diskurs 

Vilka normer gäller i den kontext eller det aktivitetssystem som den sociala journalen kan komma att 

rekontextualiseras i? Vilken diskurs präglar läsaren? Jag menar att det kan vara värdefullt för analysen 

att koppla begreppet rekontextualisering till Sarangis indelning av olika diskurser som realiseras i 

arbetssituationer: institutionell, professionell och personlig diskurs (Roberts & Sarangi 1999:480). 

Flera andra forskare har studerat relationen mellan olika diskurser inom just arbete med vård och 

omsorg, där den professionella diskursen ofta är nära sammanlänkad med den personliga (se t.ex. 

Karlsson & Nikolaidou u.u., Törnquist 2004).  
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 Den institutionella diskursen regleras ofta uppifrån i den formella hierarkin, till exempel av lagar 

eller av en arbetsgivare. Den professionella diskursen bygger snarare på gruppens normer och rutiner, 

eller kollegors delade erfarenheter kopplade till yrket och det dagliga arbetet. Den personliga 

diskursen är mer ”allmänmänsklig” och baseras på personliga erfarenheter utanför arbetet. (Karlsson 

& Nikolaidou u.u.:2ff). Karlsson och Nikolaidous (u.u.:7) resultat tyder på att den personliga 

diskursen inte realiseras i skriftpraktiker i äldreomsorgen, utan snarare i den muntliga 

kommunikationen. Möjligen är det bara den institutionella och den professionella diskursen som 

kommer att vara relevanta i min studie. 

 En parallell finns också till Karlssons (2006:97ff)  indelning av syftena med dokumentationen i 

arbetslivet: att dokumentera för att lämna över till andra kollegor, för att säkra kontinuiteten i arbetet 

(ett professionellt syfte) och att dokumentera för att intyga att ett arbete är utfört enligt överens-

kommelser och regler (ett institutionellt syfte). 
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3  Material och metod 
I detta kapitel beskriver jag vilken typ av material fallstudien bygger på, samt hur jag gick till väga för 

att samla in och analysera materialet. I slutet av kapitlet reflekterar jag även kring min ”forskarroll”. 

 Min teoretiska utgångspunkt innebär att jag ser texten i en social kontext. Med detta synsätt lämpar 

sig en etnografisk metod för materialinsamling (Doheny-Farina & Odell 1985, Hyland 2009:27ff). 

Detta är ett vanligt metodval inom socialt inriktad forskning (Blåsjö 2010:31), där man ”försöker 

förstå skriftanvändningen i sitt konkreta sammanhang […] undersöker vad människor gör med skrift, 

när de gör det och varför” (Karlsson 2006:22, originalets kursivering). Jag följer också den etno-

grafiska traditionen av att kombinera olika metoder och material, för att kunna ge en så heltäckande 

och valid bild som möjligt av den studerade miljön (Hyland 2009:27). Jag börjar med observationer av 

kontexten och fördjupar mig sedan genom intervjuer, samtal och analys av journaler. 

3.1 Observationer 

Studien inleddes med att jag under en dag följde ett vårdbiträde i hennes arbete. Syftet var att lära 

känna miljön och få en inblick i vardagen på äldreboendet. Jag gjorde då bedömningen att personal-

gruppen på sju personer var tillräckligt blandad för mina syften – några men inte alla hade deltagit i 

SpråkSam, alla utom en hade svenska som andraspråk, de hade arbetat olika länge på avdelningen och 

alla verkade acceptera min närvaro och var beredda att svara på mina frågor (jfr Lagerholm 2010:55). 

 Med syfte att kartlägga skriftbruket och bättre förstå kontexten tillbringade jag sedan sammanlagt 

dryga två veckor på avdelningen (jfr Hyland 2009:148). Jag kunde då följa det dagliga arbetet, 

observera de anställdas interaktion, lyssna på samtal och ställa frågor. Jag var mer av en observatör än 

en deltagare i arbetet, men jag försökte att smälta in på ett socialt plan genom att delta på ett så 

naturligt sätt som möjligt i samtal, hälsa, skämta och så vidare. Under observationstiden bollade jag 

ofta mina tankar och iakttagelser med de anställda och kunde för det mesta få omedelbar respons på 

mina tolkningar. Att ta in deltagarnas synvinkel anses vara ett centralt inslag i etnografiskt inriktad 

forskning (Blåsjö 2010:31) och var mycket värdefullt även i min undersökning (se dock nedan 3.5). 

 Iakttagelserna noterade jag löpande i en anteckningsbok respektive i datorn
5
. 

3.2 Normerande dokument 

Till de normerande dokumenten som styr verksamheten hör framför allt Socialtjänstlagen (i uppsatsen 

kallad SoL). Jag har därutöver tagit del av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

dokumentation (SOSFS 2006:5) samt Socialstyrelsens Handläggning och dokumentation inom 

socialtjänsten (Socialstyrelsen 2010).  

 Som referensmaterial har jag även rutinpärmen på avdelningen. Denna pärm tas fram och upp-

dateras centralt på äldreboendet och finns tillgänglig på varje avdelning. Den innehåller nedskrivna 

rutiner för olika situationer och arbetsuppgifter, inte bara för social dokumentation utan även för 

sådant som brandutryckning, arbetsskada, kontaktpersonskap, överrapportering och nattpersonalens 

arbete. Jag har framför allt tagit del av de rutiner som gäller den sociala dokumentationen. 

                                                      
5 Jag hänvisar framöver till fältanteckningarna med sidnummer. Romerska siffror syftar på de handskrivna 

anteckningarna (I–XV), arabiska siffror på de dataskrivna (1–9). 
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 För att få mer lättillgänglig information om SoL och dess konkreta tillämpning på en arbetsplats 

har jag använt mig av handböcker om social dokumentation, skrivna av universitetslärare inom ämnet 

socialt arbete (Carlsson & Nilsson 2011, Nilsson & Carlsson 2004).  

 Jag har även tagit del av material från kompetensutvecklingsprojektet SpråkSam (SpråkSam 2011), 

där man beskriver såväl de institutionella normerna för journalskrivandet som den professionella 

tillämpningen. 

3.3 Sociala journaler 

Den sociala journalen
6
 är en del av den sociala dokumentationen, den dokumentation som enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) ska skrivas om de boende. Journalmaterialet omfattar en period av tolv 

månader under 2011–2012 och gäller nio boende. Totalt handlar det om 296 anteckningar, som 

varierar i längd från ett fåtal ord till flera meningar. En mer detaljerad beskrivning av journalernas 

innehåll ges i kapitel 6.
 7
 

 All social dokumentation på avdelningen skrivs för hand i förtryckta formulär. I början av under-

sökningen anonymiserades journalerna på plats på avdelningen. Samtidigt fördes de över till dator 

genom manuell avskrivning. Varje anteckning fick också en kod: ett J för journal och löpande nummer 

1–296. Alla egennamn i materialet är borttagna. För att öka anonymiteten ytterligare benämner jag alla 

boende med han eller XX och alla anställda med hon eller YY. 

 I uppsatsen återges bara korta partier ur anteckningarna. Av hänsyn till sekretessbestämmelser och 

de boendes integritet bifogas inte heller någon bilaga med hela journalmaterialet. 

3.3.1 Analysmetod för texter i de sociala journalerna 

Jag analyserade journalanteckningarna både kvalitativt och kvantitativt. Den kvalitativa analysen 

handlade främst om att genom ett induktivt förhållningssätt söka mönster i innehållet. I etnografisk 

forskning är ett viktigt steg i databearbetningen att skapa relevanta kategorier för att förstå och 

analysera det insamlade materialet (Doheny-Farina & Odell 1985:526). Med min teoretiska utgångs-

punkt att normer och en tänkt mottagare påverkar det som skrivs var det främst sådana mönster jag 

sökte. Den kvantitativa analysen bestod i att jag därefter räknade antalet förekomster inom de olika 

kategorier som framträtt som relevanta. 

3.4 Intervjuer med omsorgspersonal 

Genom intervjuer med de anställda ville jag dels få veta mer om deras attityder till hanteringen och 

skrivandet av journalerna, dels få veta hur de själva beskriver rutinerna (jfr Hyland 2009:146). 

 Jag genomförde under de två veckorna intervjuer med fem av de sju ordinarie ur dagpersonalen. 

Urvalet av de fem intervjupersonerna styrdes tyvärr enbart av de anställdas arbetstider. De två som 

inte intervjuades arbetade inte så många dagar under min observationstid. Av samma skäl intervjuades 

inte vikarierna. För att upprätthålla anonymiteten lämnar jag inga fler detaljer om de personer som 

intervjuades (jfr Nord 2011:72 om etiska överväganden vid intervjuer). 

 Intervjuerna varade 25–50 minuter. Samtliga intervjuer utfördes på avdelningen under arbetstid. 

Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer med utrymme för följdfrågor (Lagerholm 2010:55). 

                                                      
6 Den sociala journalen kallas på andra äldreboenden även för daganteckningar eller arbetsanteckningar 

(Nilsson & Carlsson 2004:40). 

7 På avdelningen finns även dokumentation som regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), till exempel 

ordinationer, signeringslistor för medicin, kostlistor och vändscheman. Dessa ingår inte i undersökningen. 
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Innan intervjuerna informerade jag de anställda om att de skulle få vara helt anonyma i uppsatsen. Min 

bedömning var att några av de anställda ändå inte skulle känna sig helt bekväma med att bli inter-

vjuade, bland annat för att de var ovana att reflektera runt skrivandet (jfr Jansson 2011:97 om språklig 

medvetenhet hos praktiker). Jag insåg därför att det var viktigt att frågorna var så formulerade att de 

inte skulle ”skrämma” någon. Jag ville framför allt undvika att framstå som en kontrollant av deras 

kunskaper, men även ställa frågorna på ett sätt som inte var alltför ”akademiskt” (jfr Lagerholm 

2010:57). Intervjufrågorna bifogas uppsatsen i bilaga 1. 

 Intervjuerna genomfördes utan inspelning, då de anställda inte ville bli inspelade. Därför anteck-

nade jag samtidigt som jag intervjuade, med datorn i knät och så mycket ögonkontakt som möjligt 

med den intervjuade. Detta fungerade, men var av två skäl inte optimalt: dels kunde jag inte till fullo 

koncentrera mig på den person som intervjuades (jfr Doheny-Farina & Odell 1985:523), dels är det 

naturligtvis svårt att hinna med att skriva allt som sägs och att skriva det exakt. Jag gick dock igenom 

”transkriptionen” på en gång efter varje intervju, och samtliga intervjuade fick en utskrift av sin 

respektive intervju (med mina frågor och deras svar). Jag uppmuntrade dem sedan att stryka och ändra 

om de tyckte att något inte stämde. Ingen ville justera något. 

 Att de inte justerade något måste inte betyda att intervjun var ordagrant återgiven, jag ser det 

snarare som att de godkände att innehållet motsvarade det de hade sagt. När jag i uppsatsen återger 

citat ur intervjuerna är det alltså inte säkert att det var exakt så det verkligen sades, men mitt syfte är 

inte heller att deras talade språk ska analyseras. Jag tror att risken att de ska känna sig felciterade blev 

mindre tack vare genomläsningen och godkännandet (jfr Lagerholm 2010:58). Intervjuerna komplette-

rades dessutom av dagliga informella samtal, där jag hade ytterligare möjlighet att fråga om de 

enskildas syn och vid behov ställa följdfrågor från intervjuerna. 

 Vid några tillfällen hade jag möjlighet att prata med andra yrkesgrupper på äldreboendet, inklusive 

enhetscheferna som jag även hade viss mejlkommunikation med. Av tidsskäl genomfördes dock ingen 

intervju med någon av dessa personer. 

3.4.1 Analysmetod för intervjuer 

Även intervjumaterialet analyserade jag genom att söka mönster och teman i svaren. Intervjufrågorna 

formulerades med de inledande observationerna som en viktig och värdefull bakgrund. Ämnena som 

togs upp i intervjuerna var alltså till viss del givna av mig från början. Men andra intressanta teman 

kom ändå upp utöver de mer väntade utifrån frågorna. 

3.5 Reflektion kring forskarrollen 

Under observationstiden ställdes jag inför utmaningen att vinna förtroende hos de enskilda personerna 

i arbetsgruppen, och samtidigt behålla min roll som ”forskare”. Att jag inte kände till verksamheten 

tidigare var en nackdel för att jag hade mycket att lära, men fördelen var att jag hade en utomståendes 

blick och många av mina frågor präglades av det (jfr Doheny-Farina & Odell 1985:507). Jag kunde 

alltså av äkta nyfikenhet ställa frågor om hur olika saker fungerade. Personalen kom då att få en 

närmast instruerande roll, som ingen verkade obekväm med.  

 Jag stötte däremot på problem när jag skulle fråga om svårigheter i arbetet. Jag insåg att det nog 

inte var självklart för alla att jag inte var där för att kontrollera deras kunskaper. Under min andra 

vecka på avdelningen sa visserligen en av dem om mig att ”hon är inte gäst längre”, men alla verkade 

som sagt inte vara helt bekväma med exempelvis intervjusituationen. Att då svara på frågor av typen 

”Tycker du att det här är svårt?” kan kanske upplevas som att erkänna att man inte är kompetent (i 
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stället för att se att svaret kan belysa eventuella motsättningar i ett system som gör att det blir svårt att 

genomföra sitt arbete – vilket var mitt syfte). 

 Ett annat problem var att förhålla mig objektivt till ”materialet”, samtidigt som jag av nämnda skäl 

också kände ett behov att visa de anställda att jag var solidarisk med dem och inte till exempel den 

institutionella kontrollen eller med cheferna. Jag tenderade dock att tidvis bli för solidarisk med dem, 

med deras arbetsbelastning och arbetsinsats, så att jag hade svårt att förhålla mig forskningsmässigt 

kritisk till dem (jfr Doheny-Farina & Odell 1985:508). Min huvudsakliga analys av materialet har 

därför genomförts efter observationstiden, när jag kunde återuppta en viss distans. Nackdelen med 

detta var att jag inte längre kunde ha en tät dialog med dem på avdelningen och för en del av resultaten 

saknas därför deras synpunkter (främst gäller detta hur och vad de skriver i den sociala journalen, där 

jag önskar att jag hade kunnat få deras synpunkter på hela min analys). 
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4  Journalen i vardagen 

– redskap i ett aktivitetssystem 
I detta kapitel analyserar jag avdelningen som ett aktivitetssystem och använder begreppen från 

Engeströms modell (se 2.2) för att illustrera mina resultat. Detta gör jag för att söka svar på mina  

två första frågeställningar: om journalens normativa och sociala kontext och om journalen som 

medierande redskap i den vardagliga praktiken. Innehållet baseras främst på mina observationer och 

läsning av olika normerande dokument och nedskrivna rutiner, men även på information från de 

anställda och en enhetschef. 

4.1 Omsorgsarbete som syfte 

Syftet i detta aktivitetssystem är att utföra handlingen omsorgsarbete för de boende (d.v.s. systemets 

objekt), som bor i en- eller tvårumslägenheter på avdelningen. Målet är att uppfylla kravet som sedan 

1 januari 2011 ställs i SoL, att ”äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 

trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL 5 kap 4 §). 

4.2 Omsorgspersonalen som subjekt 

Subjektet i detta aktivitetssystem är omsorgspersonalen. På avdelningen arbetar sju fast anställda 

personer, varav sex på heltid och en nyanställd på deltid. Vanligen arbetar två eller tre personer per 

arbetspass, men mitt på dagen kan de vara flera. 

 En i gruppen är undersköterska, övriga är vårdbiträden. De har alla jobbat tolv till femton år inom 

äldreomsorgen i Sverige, och (bortsett från den nyanställda) mellan tre och sju år på den aktuella 

avdelningen. Samtliga fast anställda på avdelningen är första generationens invandrare, men en av dem 

ser svenska som sitt förstaspråk. I personalgruppen finns fyra modersmål representerade: två 

europeiska språk och två afrikanska.  

 På avdelningen arbetar vid behov olika vikarier. Även bland dessa har majoriteten svenska som 

andraspråk. Vikarier arbetar på timmar, ibland så mycket att det motsvarar en heltidstjänst, men på 

olika avdelningar. På avdelningen arbetar också nattpersonal, som jag dock aldrig har träffat. Dag- och 

nattpersonal möts i regel endast för rapportering, något som sker varje morgon och kväll. En person ur 

dagpersonalen går då till en annan avdelning där en gemensam rapportering sker – flera avdelningar 

”delar” på samma nattpersonal. 

4.3 Arbetsdelning 

Inom arbetsgruppen finns ingen formell hierarki. Tidigare (2006–2008) var dock en i gruppen sam-

ordnare för avdelningen. Enligt de lokala rutinerna är alla skyldiga att dokumentera, även vikarier. 

Varje ordinarie daganställd är därutöver kontaktperson för en eller två av de boende på avdelningen. 

Kontaktpersonen har ett övergripande ansvar för den boende, med uppgifter som att skriva genom-

förandeplanen (tillsammans med den boende) och vara en länk mellan olika yrkesgrupper som utför 

insatser för den boende. 

Även enhetscheferna, som är relativt nya på sina tjänster, ingår naturligtvis som aktörer i aktivitets-

systemet. De har ett övergripande ansvar för verksamheten, och därmed även för dokumentationen. På 

äldreboendet fanns till helt nyligen en tjänst där det ingick att vara så kallad dokumentationsstödjare 
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för de anställda – men i praktiken har detta stöd inte funnits under det senaste året, enligt en av 

enhetscheferna (mejlkommunikation). 

4.4 Andra aktörer i eller utanför systemet 

För analysen av den sociala journalen som redskap och text är det relevant att även ta upp andra 

aktörer. De är nämligen ofta potentiella läsare av journalanteckningarna. När den sociala journalen 

rekontextualiseras innebär det att den kan bli en komponent (t.ex. som objekt eller redskap) i andra 

angränsande aktivitetssystem (t.ex. kontroll eller kvalitetsutveckling), där dessa andra aktörer är 

subjekt och av olika skäl vill eller ska ta del av journalanteckningarna. Detta gäller bland annat 

personer ur andra yrkesgrupper som är inblandade i arbetet på avdelningen. Sjuksköterskorna är de 

som omsorgspersonalen oftast har kontakt med, de kommer liksom sjukgymnaster och arbets-

terapeuter regelbundet till de boende för undersökningar och vård- eller rehabinsatser. De läser vid 

behov i den sociala journalen, men enligt en sjuksköterska är det inte alltid de hinner och de får i 

stället den mesta informationen muntligt (fältant. s. XIV).   

 Även de boendes anhöriga är aktörer med koppling till aktivitetssystemet, eftersom de (med till-

stånd från den boende) kan komma att läsa det som skrivs i den sociala journalen. 

 Utanför aktivitetssystemet finns de olika kontrollinstanserna: JO, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen 

och den kommunala revisionen (Nilsson & Carlsson 2004:34f). 

 En annan aktör värd att nämna är kompetensutvecklingsprojektet SpråkSam, eftersom det kom att 

utöva inflytande även på dokumentationen. Syftet med projektet var dels att utveckla kompetensen hos 

enskilda medarbetare, men även att på sikt skapa språkutvecklande arbetsplatser (Skeppstedt 2011:6). 

På det aktuella äldreboendet fick man under projekttiden bland annat stöd i att ta fram skriftliga 

rutiner. Det framkommer i både samtal och intervjuer att de som deltagit i SpråkSam pratar med sina 

kollegor om vad de lärt sig, och några av dem hänvisar till SpråkSam på ett sådant sätt att jag tolkar 

det som att åtminstone en del av dem ser projektet som en auktoritet när det gäller dokumentation. 

4.5 En mångfald av medierande redskap 

I sina handlingar för att uppnå syftet (att utföra omsorgsarbete) använder sig subjekten (omsorgs-

personalen) av ett brett spektrum av redskap. Jag delar in dessa redskap i två kategorier, som jag väljer 

att kalla materiella respektive immateriella. 

4.5.1 Materiella redskap, inklusive skriftbaserade 

Till sin hjälp i att utföra omsorgsarbetet har personalen självklart en mängd olika praktiska hjälp-

medel, så som höj- och sänkbara sängar, liftar, medicin, mat, arbetskläder, telefoner, trygghetslarm. I 

min studie är de skriftbaserade redskapen de mest centrala, och dit hör alltså den sociala journalen. 

 Den sociala journalen är ett pappersark i A3-format som öppnas ut till sin fulla bredd när man ska 

skriva i det. Formuläret är indelat i tre breda spalter (”iakttagelse/händelse/behov mm”, ”åtgärd/insats” 

respektive ”utvärdering”)
8
 med tillhörande smalare spalter för sökord, datum, tid och den skrivandes 

signatur. Den sociala journalen är som sagt en del av den sociala dokumentationen, som är nära 

kopplad till de institutionella reglerna i aktivitetssystemet: det är enligt SoL obligatoriskt att 

dokumentera (se 4.6.1). För varje enskild boende finns denna dokumentation samlad i en boendepärm. 

Innehållet i boendepärmen beskrivs i tabell 1 på nästa sida. 

                                                      
8 De tre kategorierna finns för uppföljningens skull, för att man ska se vilka åtgärder som vidtas vid avvikelser 

eller särskilda händelser, och vad dessa åtgärder leder till. Spalterna används dock inte konsekvent – 

åtgärder och utvärderingar skrivs även i den första spalten. I analysen gör jag därför ingen skillnad på de tre. 
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Tabell 1: Innehåll i en boendepärm (standard för hela äldreboendet) 

 Typ av dokumentation Beskrivning 

Flik 1 Biståndsbeslut (ingår inte i materialet) 

Flik 2 Kontaktuppgifter 
Levnadsberättelse 

(ingår inte i materialet) 

Flik 3 Genomförandeplan Övergripande plan som beskriver hur 
en beslutad insats praktiskt ska 
genomföras. 

Flik 4 Detaljplan för insatser 
 

Konkretisering av 
genomförandeplanen, med rutiner för 
morgon, dag, kväll och natt. 

Veckoplan för vardagsaktiviteter Inplanerade aktiviteter som 
återkommer varje vecka. 

Flik 5 Signeringslista för utförda insatser Signering av insatser som ska 
genomföras, enligt den enskildes 
genomförandeplan och detaljplan 
(t.ex. dusch, städning, renbäddning). 

Flik 6 Social journal Avvikelser från genomförandeplan, 
detaljplan och veckoplan, samt andra 
händelser som enligt SoL ska 
dokumenteras. 

Flik 7 HSL-dokumentation (sjuksköterskor) (ingår inte i materialet) 

Flik 8 HSL-dokumentation (arbetsterapeut och sjukgymnast) (ingår inte i materialet) 

 

Jag menar att den sociala journalen behöver förstås som en del i en kedja av skriftbaserade redskap. I 

journalen ska nämligen bland annat avvikelser från planeringen (enligt flik 3 och 4) noteras. Planerade 

insatser kan vara antingen aktiviteter eller insatser som utförs med hjälp av omsorgspersonalen (t.ex. 

dusch, städ, renbäddning). För de senare av dessa insatser finns dessutom signeringslistor. När en 

insats utförs enligt plan (flik 3 och 4) ska de anställda signera i listan under flik 5. När en planerad 

insats inte utförs ska signeringslistan lämnas tom. En utebliven signatur betyder alltså (enligt de 

institutionella reglerna) att insatsen inte utfördes. Enligt reglerna noteras därför vissa avvikelser 

dubbelt: dels genom en utebliven signatur i listan, dels genom en anteckning i journalen under flik 6. 

 

Till boendepärmarna på varje avdelning hör en rapporteringspärm, med ett förtryckt tabellblad för 

varje månad. Där ska omsorgspersonalen notera om de har skrivit något i en boendes sociala journal. 

Även personal ur andra yrkesgrupper
9
 ska notera om de har skrivit något i boendepärmen. Syftet är att 

pärmen ska vara ett praktiskt hjälpmedel, så att all personal i början av sitt arbetspass ska få en snabb 

överblick över var det finns något nytt skrivet, utan att behöva läsa i samtliga boendepärmar. Enligt de 

lokala rutinerna ska nämligen rapporteringen ske både muntligt och skriftligt. 

 På rapporteringsbladen för den observerade perioden finns sammanlagt tolv hänvisningar till den 

sociala journalen (som nämndes tidigare gjordes dock 296 anteckningar under denna tid). Jag frågar de 

anställda om detta; en menar att man ibland glömmer eller inte hinner notera i rapporteringspärmen, 

någon annan menar att det bara är om man har gjort en särskilt viktig anteckning som man behöver 

göra en notering där. 

 

På avdelningen finns även mer ”frivilliga” skriftbaserade redskap för den professionella praktiken, 

som inte är obligatoriska och inte heller reglerade i SoL: en av de viktigaste verkar vara dagboken, en 

                                                      
9 Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som ansvarar för dokumentationen enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen. 
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gemensam planeringskalender där personalen bland annat skriver in schemat (de överför schemat från 

ett papper på väggen) och vad som är inplanerat varje dag: om en boende ska till läkaren, vilken 

lägenhet som ska städas vilken dag m.m.. Flera av de anställda uppger att dagboken är viktig att läsa, 

för att ”ha koll”. Att ha en sådan kalender tillhör den lokala rutinen för varje avdelning, men den 

tillhör inte den institutionellt reglerade dokumentationen. 

Ett annat frivilligt redskap är en icke namngiven ifyllningsbar lista på frysskåpet: en tabell med en 

rad per boende och en spalt per veckodag. Det sätts upp en ny tom lista för varje vecka och den 

fungerar som översikt för att se vilka insatser för de boende som är utförda under veckan (t.ex. vem 

som har fått duscha, hos vem det blev städat). En sådan lista finns inte på varje avdelning, de anställda 

uppger att den bara är ett hjälpmedel för dem själva, och den arkiveras inte.  

4.5.2 Immateriella redskap: kompetens och muntlig kommunikation 

Omsorgspersonalen har även immateriella redskap till sitt förfogande för att kunna utföra sitt arbete i 

aktivitetssystemet. De har för det första en yrkeskompetens som vanligen består av tre delar: 

kunskaper från formell utbildning, erfarenhet av yrket samt den egna personliga kompetensen 

(Törnquist 2004:204). De genomgår också kompetensutveckling för att ytterligare stärka sin 

yrkeskompetens – bland annat genom SpråkSam. Även den språkliga kompetensen, såväl skriftlig som 

muntlig, är ett immateriellt redskap som är oumbärligt i arbetet på avdelningen. Under min 

observationstid pågår till exempel en bemötandeutbildning för samtliga i den ordinarie personalen. 

Vikarier erbjuds  inte samma möjligheter till fortbildning som de fast anställda. 

 

När det gäller informationsförmedling mellan kollegor används som sagt utöver det skriftliga även 

muntlig kommunikation. Detta sker parallellt med den skriftliga, exempelvis när man muntligt 

meddelar att man har skrivit något i journalen, eller helt enkelt återberättar en händelse som även 

dokumenteras. Detta är i linje med den nedskrivna rutinen. Men muntlig kommunikation används 

ibland i stället för den skriftliga. När det gäller rapportering mellan kollegor från olika pass är det 

ibland bara muntlig kommunikation som gäller: 

Två vikarier i dag, varav en var här i går. ”Överrapportering” sker i soffgruppen i matsalen. Den nya 
vikarien skriver på en egen lapp olika noteringar om de boende, saker de andra berättar om vad som 
gäller nu. Hon har inte varit här på ett tag. T.ex. tar de upp vilken kost olika personer får, berättar om 
någon som har blivit sämre och inte längre kan stå själv, vad som gäller inför natten m.m. Inga pärmar 
framme. (fältant. s. 2 ) 

Under observationerna framgår det att den muntliga kommunikationen mellan kollegor även används 

för att dela med sig av kompetens. Ofta hör jag att de frågar varandra om stavning eller om rutiner, och 

de påminner och motiverar ibland varandra att dokumentera: 

Vikarierna pratade om en boende som inte ville ta sin medicin, att de hade sagt det till ssk. Ordinarie YY 
frågade om de hade skrivit det ”Nej, men vi pratade ju med henne”. ”Ni måste skriva!”. Vikarie 1 skrev 
upp det på en liten lapp hon hade i bröstfickan. Senare skrev vikarie 2 in det, eftersom den första gick 
till en annan våning för kvällsskiftet (en ordinarie vilade i rummet, de kom inte åt pärmen när de 
pratade om det). (fältant. s. 7)10 

4.5.3 Avdelningen som skriftbruksmiljö 

På avdelningen finns ett litet personalrum. I detta rum finns ett skrivbord med en stationär dator, en 

bokhylla med plats för bland annat rutinpärmen (se 3.2) samt ett låsbart skåp för boendepärmarna. 

Andra textsamlingspunkter finns framför allt på väggarna i personalrummet och i köket, men även i 

                                                      
10 Jag kan inte säkert avgöra om påminnelsen var ett uttryck för observatörens paradox (Saville-Troike 

2003:93), d.v.s. om detta verkligen hade ägt rum om jag som observatör inte hade varit med. Men vikten av 
att dokumentera kontakten med sjuksköterskan har återkommit under både intervjuer och observation. 
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anslutning till matsalen där de boende äter tillsammans. Dagboken används ofta, men har ingen 

särskild förvaringsplats och personalen verkar ofta leta efter den (fältant. s. VII). Inte heller 

rapporteringspärmen har en fast plats. 

 Skrivbordet i personalrummet är relativt litet, så det är ont om plats att fälla upp boendepärmen 

med den sociala journalen, som ju är i A3-format, särskilt om man inte först lyfter bort datorns 

tangentbord. Detta rum har även en tresitssoffa som också används som skrivplats. Där vilar 

personalen under sina raster, vilket innebär att rummet under framför allt runt lunch- och 

eftermiddagstid ibland är stängt. Övriga kollegor undviker då att störa och kan därmed inte använda 

rummet som skrivrum. Under observationstiden ser jag att personalen även sitter och skriver på andra 

ställen än vid skrivbordet: för det mesta vid en liten rostfri bänk i köket och någon enstaka gång i 

avdelningens matsal. Om de vill skriva i en boendepärm hämtar de den under tiden när ingen vilar. 

 Till skrivsituationen hör även själva arbetsmiljön, som tidvis är mycket stressig. På avdelningen har 

de anställda varsin bärbar telefon som tar emot alla larm från de boende. När det ringer avbryter de det 

de gör, ser efter vem av de boende som larmar, och svarar eller går direkt till respektive lägenhet. 

4.6 Regler och normer för arbetet 

I detta aktivitetssystem är stora delar av verksamheten reglerade i lagar. Det som konkret styr verk-

samheten på äldreboendet är som sagt Socialtjänstlagen (SoL). Kunskapen om SoL tycks tillhöra den 

tysta kunskapen, ibland nämns denna institutionella normkälla mer explicit av omsorgspersonalen, till 

exempel att de boende ”enligt lagen” har rätt att duscha minst en gång i veckan (fältant. s. X), att de 

boende inte får vara utan mat mer än 11 timmar i sträck (fältant. s. 8) eller att ”lagen” säger att de ska 

dokumentera (intervju 5). Även lokala dokument styr arbetet, bland annat de som finns samlade i 

rutinpärmen på avdelningen (se 3.2). De konventioner som har utvecklats i arbetsgruppens 

professionella praktik tar jag upp i kapitel 5 och 7. 

4.6.1 Socialtjänstlagen reglerar även journalföringen 

När det gäller den sociala dokumentationen regleras i SoL kapitel 11 att så ska ske och vad som ska 

skrivas (5 §) och på ett övergripande plan även hur det ska skrivas (6 §): 

5 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och 
behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet 
samt faktiska omständigheteroch händelser av betydelse.(---) 

6 § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet (---). 

Hur ofta man ska dokumentera framgår inte helt tydligt. En journal är enligt Socialstyrelsen: ”den del 

av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av 

insatser görs kontinuerligt och i kronologisk ordning” (SOSFS 2006:5, 2 kap 1 §). Någon definition av 

vad som är ”kontinuerligt” ges inte, men i Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 

skriver Socialstyrelsen att ”(e)n utgångspunkt för att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver 

vara är att ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av de uppgifter som tidigare 

har dokumenterats” (Socialstyrelsen 2010:53). 

 Socialstyrelsen (2010:52ff) konkretiserar vidare vad lagtexten i SoL innebär. De skriver att 

uppgifterna i all social dokumentation, och allså även i journalen, ska: 

 vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga 

 vara väl strukturerade och tydligt utformade
11

 

                                                      
11 Detta krav handlar främst om strukturen på formuläret/datasystemet och att det ska vara ett lättbegripligt 

språk utan onödiga krångligheter och fackord, enligt klarspråksnormer (Socialstyrelsen 2010:54). 
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 innehålla information om varifrån uppgifterna kommer 

 skilja på faktiska omständigheter och bedömningar 

 innehålla information om vem som har skrivit 

 utformas med respekt för den enskildes integritet. 

Respekten för den enskildes integritet innebär enligt Socialstyrelsen bland annat att dokumentationen 

inte får ”innehålla ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär” 

(SOSFS 2006:5, 4 kap, 4 §). 

 

Varför ska man dokumentera? Socialstyrelsen (2010:49ff) konstaterar att dokumentationen ska 

tillgodose flera syften – syften som främst har den enskilde (i detta fall den boende) i centrum, men 

som även inbegriper andra aktörer, både inom och utanför aktivitetssystemet. Dokumentationen ska 

utföras av fyra skäl, nämligen 

 för den enskildes rättsäkerhet 

 som ett viktigt arbetsredskap för socialtjänstens personal 

 för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten 

 som ett stöd i kunskapsutveckling inom Socialtjänsten i allmänhet. 

Det finns alltså både institutionella och professionella syften. När det gäller dokumentationen som 

professionellt arbetsredskap menar Socialstyrelsen att det även är viktigt ”för personalens rättsliga 

ställning”, bland annat för att de ska kunna ”visa att arbetet har utförts” (Socialstyrelsen 2010:50). I en 

handbok för social dokumentation beskrivs en annan vinkling på denna nytta för personalen, nämligen 

en fördelning av ansvar: 

Exempel: Åke har feber. Omsorgspersonalen observerar detta och antecknar det i den sociala 
dokumentationen tillsammans med vilken åtgärd som vidtagits, t.ex. kontaktat sjuksköterska. 
I och med det går ansvaret för hälso- och sjukvården över till den sjuksköterska som har det ansvaret. 
(Carlsson & Nilsson 2011:34) 

4.6.2 Lokala regler och normer för journalföringen 

Vilka andra regler och normer finns för journalföringen lokalt på äldreboendet? I rutinpärmen (se 3.2) 

står endast följande rader om den sociala journalen: 

Här fyller du i avvikelser från genomförandeplanen, som t.ex. iakttagelser, händelser av vikt, behov, 
aktiviteter, kontakter och besök. En kort notering med datum, tidpunkt, signatur, åtgärd/insats och 
utvärdering. 

En av enhetscheferna på äldreboendet beskriver i ett mejl till mig sin uppfattning om vad som ska 

dokumenteras. Hon instämmer i att man ska fatta sig kort, och ger exempel på vad journalen kan 

innehålla: 

Dokumentera kortfattat, beskriva det sociala livet som aktiviteter, kontakt med anhöriga, besök och 
telefonsamtal, problem, känslor, stöd. [---] 

Jag menar att om en boende har feber, värk eller svårt att kissa så är det jätteviktig medicinsk 
information som ska förmedlas till HSL-personal12 men om man är ledsen och behöver tröst, går ut på 

promenad, läser tidningen tillsammans med personal eller får hjälp att ringa sin dotter så är det också 
viktig information att dokumentera. [---] 

Jag tycker allt ska dokumenteras. Det som inte skrivs har inte hänt brukar vi säga. Om anhöriga 
kommer och undrar vad som händer på dagarna så är det förstås bra att kunna visa på det som är 
dokumenterat, att vi faktiskt ägnar oss åt våra pensionärer. (mejlkommunikation) 

Denna syn verkar rimlig för att visa att verksamheten uppfyller det som fastställs i SoL, att de boende 

ska ”ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL 5 kap 4 §). 

                                                      
12 Personal som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen: sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  
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 I SpråkSam tycks man göra en delvis annan tolkning av intentionen i SoL. I tryckt material som 

riktar sig till ”chefer och intresserade medarbetare” (Språksam 2011:44) kan man läsa om den sociala 

journalen: ”Personal ska skriva ner det som andra behöver för att ta vid och ge en bra omsorg”. Man 

lyfter alltså fram syftet att journalen är ett arbetsredskap, och ger tipset att personalen kan fråga sig 

”till vilken nytta är det för den boende att jag skriver detta?” samt ”skulle jag själv tycka om att läsa 

detta om mig själv?” När det gäller hur man ska skriva menar alltså SpråkSam i enlighet med Social-

styrelsen att det inte är tillåtet att uttrycka sig kränkande om den äldre. Man ger exempel på ”förbjudna 

ord” som vägra och otrevlig (Språksam 2011:33f).  

Och vad ska man skriva enligt SpråkSam? En av dem som deltar i utbildningen säger att 

”SpråkSam säger att man inte ska skriva om anhöriga kommer. Bara vad som händer med boende, om 

medicin, om de ramlar, om de inte äter …” (intervju 4), och det är också så hon själv tycker att man 

ska dokumentera. Men det verkar alltså inte helt överensstämma med det som enhetschefens uttrycker. 

 Inte bara SpråkSam gör denna tolkning av SoL. Följande uttalande är inte lokalt, men uttrycks av 

Länsstyrelsen i Västra Götaland och finns att läsa i en handbok för social dokumentation: 

Det är inte meningen att anteckningar skall föras dagligen, exv. om den enskildes humör, att planerade 
insatser blir utförda, att anhöriga kommer på besök eller annat som är oväsentligt för den insats som 
ges och som inte påverkar den enskilde eller insatsens utförande. (Nilsson & Carlsson 2011:31) 

4.7 Sammanfattande kommentarer 

Ett av syftena med att systematisera mina observationer i ett aktivitetssystem var att försöka få syn på 

eventuella motsättningar inom systemet (mellan komponenter och inom komponenter). En preliminär 

iakttagelse är att det tycks finnas en övergripande motsättning mellan institutionella normer och hur 

redskapet används i den professionella praktiken. Denna motsättning verkar bestå av flera samman-

hängande motsättningar: 

 Den största motsättningen tycks vara inbyggd i det institutionellt reglerade syftet med journal-

skrivandet. Detta syfte är ju enligt Socialstyrelsen flerdelat; skrivandet kan alltså riktas till flera olika 

aktörer – såväl institutionella och professionella som mer personligt orienterade lekmän (de anhöriga). 

Detta borde innebära att den som skriver kan föreställa sig flera olika rekontextualiseringar, och även 

föreställa sig vilka krav som kan komma att ställas på texten vid respektive rekontextualisering. 

 En annan motsättning tycker jag mig se inom regler och normer, eller kanske snarare mellan de 

auktoriteter (aktörer inom eller utanför aktivitetssystemet) som konkretiserar dem. Både hur, vad och 

varför man ska dokumentera i den sociala journalen är institutionellt reglerat i Socialtjänstlagen, och 

det konkretiseras i viss mån av Socialstyrelsen och av andra auktoriteter. Motsättningen ligger i att 

olika institutionella auktoriteter kan göra olika tolkningar av hur SoL ska implementeras 

professionellt. Detta gäller framför allt om vad som ska dokumenteras, till exempel vad gäller humör 

eller känslor, och besök av anhöriga – vilket på sätt och vis hänger ihop med hur mycket/hur ofta 

personalen ska skriva. 

 En tredje motsättning anar jag mellan de olika medierande redskapen. Det gäller bland annat 

relationen mellan olika skriftbaserade redskap, så som att man ibland använder en egen lista i stället 

för de institutionellt reglerade signeringslistorna. Men motsättningen finns också mellan skriftbaserade 

och muntliga redskap, exempelvis att man rapporterar muntligt att det finns något att läsa i boende-

pärmen, eller helt enkelt återberättar vad som står skrivet, i stället för att använda det redskap som 

finns för att underlätta rapporteringen (rapporteringspärmen).  

 En fjärde möjlig motsättning tycks finnas mellan de institutionella regler som säger att 

dokumentation är ett viktigt redskap, och det faktum att arbetsmiljön inte verkar vara optimalt 

anpassad (vad gäller avsatt tid och utrymme) för det skrivande som krävs. 
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5  Personalens syn på journalen i 

vardagen 
I detta kapitel beskriver jag omsorgspersonalens syn på journalen i vardagen, för att få ett delsvar på 

min fjärde frågeställning om hur de anställda ser på journalen som ett redskap i arbetet. Stämmer mina 

iakttagelser om de fyra motsättningarna i aktivitetssystemet? Vad säger de anställda? 

5.1 Om syftet med journalföring 

Socialstyrelsen presenterar flera syften med journalföringen. Syftet har som sagt en koppling till vem 

man tänker sig ska läsa den. Vem tänker de intervjuade på när de skriver i den sociala journalen? På 

den frågan svarar tre av dem spontant att de tänker på kollegorna, och på sjuksköterskan. En fjärde 

tänker bara på sjuksköterskan, inte på kollegorna, eftersom ”det gör vi muntlig” (intervju 5). Den 

femte intervjuade tror inte att hennes kollegor läser i journalen, även hon hänvisar till att mycket i 

stället kommuniceras muntligt: 

Sköterskorna läser ibland. Ibland någon personal, men jag har inte sett någon. Jag själv läser inte heller 
alltid. Jag nöjer mig med den verbala. Och så är det överallt. (intervju 2) 

Hon svarar att hon ”verkligen inte” tänker på någon när hon skriver (intervju 2). Hon förklarar att hon 

skriver för att hon vill göra det hon ska, så att ingen kan säga att hon inte gjorde som man ska. Hon 

nämner till exempel vikten av att notera då hon har kontaktat sjuksköterskan. Om något händer så 

finns detta dokumenterat. En annan av de intervjuade uttrycker sig på liknande sätt: 

Alla vill ha ryggen fri om det händer något. Du ger medicin du signerar, då har du tagit ansvar, att det 
är gjort. (intervju 3) 

Flera av de anställda uttrycker i likhet med enhetschefen att ”det som inte skrivs har inte hänt” 

(fältant. s. 4). De kan alltså dokumentera för att hålla sin egen rygg fri – om något skulle hända (detta 

är ju också ett av syftena, enligt Socialstyrelsen, se 4.6.1). Några ur personalen menar dock att det 

även är andra som vill ”ha ryggen fri”. De menar då andra aktörer i aktivitetssystemet, uppåt i 

hierarkin – en av dem associerar till risken för dålig publicitet i media som enligt henne leder till att 

omsorgspersonalen måste dokumentera för verksamhetens chefers skull (fältant. s. V). 

 För en del av dem verkar alltså tanken på en institutionell kontrollant vara närvarande. En av de 

andra intervjuade svarar direkt ja på frågan om hon tänker på chefen när hon skriver. En intervjuad 

nämner inte alls ämnet kontroll. I två intervjuer kommer det fram att det kanske blir extern kontroll om 

något händer eller att chefen kollar upp något när det finns klagomål. Men ingen av de båda har 

upplevt det. 

De vill titta på pärmarna ibland. (–Vem? ) Mas13, socialstyrelsen. Har inte varit med om det, men det kan 

hända. (intervju 3) 

Under ett informellt samtal om kontroll menar en av de anställda att om det blir en anmälan så är det 

nog inte i den sociala dokumentationen de tittar, utan i dokumentationen hos sjuksköterskorna, som 

enligt henne skriver mycket mer (fältant. IX). Den person som pratar mest om kontroll menar dock att 

de på äldreboendet blir kontrollerade varje år, av Socialstyrelsen.
14

 

                                                      
13 Mas är vardagsbenämningen för medicinskt ansvarig sjuksköterska. Detta är inte samma sjuksköterska som 

kommer dagligen. 

14 Denna uppgift har jag inte fått verifierad från annat håll, men det är alltså så just hon uppfattar det. 
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De väljer en våning. De kollar i pärmarna […] kollar var man brister. Det har med maten att göra, vad 
de har för aktiviteter. (intervju 2) 

Det råder alltså ganska skilda meningar om såväl det huvudsakliga syftet med journalen, som vem som 

kan tänkas läsa den och hur vanligt det är med kontroller. 

 När det gäller anhöriga är enigheten större. Samtliga intervjuade svarar nej på frågan om de tänker 

på de anhöriga när de skriver i journalen, men de är medvetna om att anhöriga får läsa om den boende 

ger sin tillåtelse. Inte heller tror någon av dem att den boende kommer att läsa.  

 

Hos en del av de anställda verkar det finnas en viss skepsis mot syftet att dokumentera, om det 

verkligen medverkar till att uppnå det övergripande syftet med hela verksamheten. En person menar 

till exempel att man inom privat äldreomsorg säkert dokumenterar jättemycket, det är ”fina papper och 

siffror” men att det inte måste säga något om hur omsorgen om de äldre ser ut i praktiken (fältant. s. 

6). När det blir tal om en tidigare kollega som skrev mycket i journalen möter jag åsikten att ”hon la 

mer tid på dokumentation än på de boende” (fältant. s. 7). Mitt intryck är att de som har deltagit i 

SpråkSam inte uttrycker sig så ifrågasättande om journalernas syfte och funktion: de hänvisar i 

intervjuerna oftare till de institutionella reglerna och lyfter inte heller fram några svårigheter med 

journalen som redskap. 

5.2 Om journalen som arbetsredskap 

Ett annat tema i intervjuerna var hur de ser på att använda journalen. Det har ju framkommit att man 

på avdelningen ibland kommunicerar muntligt i stället för att dokumentera. Flera av dem tar dock upp 

att det finns fördelar med att inte bara informera varandra muntligt, utan även skriftligt i journalen. 

Detta för att informationen ska finnas tillgänglig även för dem som inte har hört det muntliga: 

Ja det är viktigt. Muntlig rapport ja, men om nån inte är med … (intervju 4) 

Om det händer nåt. Det räcker inte med det muntligt. (–Varför?) Om jag är ledig imorgon, om jag inte 
skriver … Det är mitt ansvar också. (intervju 5) 

(om det muntliga:) Man förklarar ordentligt. Men dokumentation är viktigt, man kan gå tillbaka och läsa. 
(intervju 3) 

Vikten av att skriva och inte bara rapportera muntligt framkom även under min observationstid: 

Ordinarie YY berättade om en gång när nattpersonalen inte fick info om att en boende var på sjukhus. 
Inte muntligt rapporterat, ej heller dokumenterat skriftligt. Så illa är det sällan, menar hon. (fältant.s. 4) 

De tycker alltså att journalen kan vara ett praktiskt redskap. Men är det svårt att bemästra det, och hur 

lär man sig? Det mesta av det de anställda nämner som svårigheter handlar om hur man ska skriva. En 

del av dem berättar i intervjuerna att de är osäkra på språket, eller på journalskrivandet i allmänhet: 

Jag frågar … jag skriver på ett annat papper, sedan jag frågar en kollega, ibland de suddar några ord. 
Jag är osäker. (intervju 5) 

Att få ner det på pappret. Får det ta en hel sida? Ibland känns det som att man har en hel historia att 
berätta. Men då kanske man inte kommer till slutpoängen. (intervju 1) 

I intervjuerna frågar jag var de har lärt sig det de kan om att dokumentera. Framför allt verkar det 

handla om kunskap genom yrkeserfarenhet och att lära från kollegor. Några av dem tycker att de 

generellt skriver mycket i arbetet, och att de måste skriva mycket mer nu än de började inom yrket. 

Personen som är undersköterska minns inte att de lärde sig något om dokumentation under 

utbildningen. De som deltagit i SpråkSam är de enda som nämner att de har lärt sig något om 

dokumentationen utanför själva arbetsplatsen.  

Lite självlärt, tittat hur andra har skrivit. Och så har ju kollegorna talat om vad man inte ska skriva. 
(intervju 1) 
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Sköterskan är stort stöd. (Namn på kollega) är stöd. Hon går på kurs för att lära sig dokumentera. 
(intervju 2) 

Jag lärde mig med tiden. Jag har inte gått på nån kurs […] Men man kan lära sig mycket av varandra. 
(intervju 3) 

Språksam och här också. Jag har jobbat länge, det kommer av lång erfarenhet. (intervju 4) 

En av de intervjuade berättar att hon kan och vågar skriva mer nu när hon har lärt sig mer av 

SpråkSam. Tidigare, när hon började arbeta, dokumenterade hon inte alls: 

Nej … den här tiden jag skriver inte alls. På (namn på annan arbetsplats) fanns ansvarig på varje 
avdelning som skriver […]. Den här tiden det var jättesvårt för mig. (intervju 5) 

Men det verkar inte finnas något absolut samband mellan förmåga eller vilja att skriva, och hur 

mycket man dokumenterar i journalen. En av de ordinarie som står för mycket få journalanteckningar 

hjälper nämligen andra att skriva i andra sammanhang: när en kollega behövde fylla i en blankett på 

fyra sidor till en myndighet var det just denna person som skrev (fältant. s. 3). 

 

Att tycka att journalen är ett praktiskt redskap och att veta hur man ska använda det verkar inte vara de 

enda villkoren för att en anställd ska sätta sig ner och dokumentera. Det handlar också om att det ska 

finnas tid för att göra det. Det framkommer att det på avdelningen inte finns någon fast tid avsatt för 

att dokumentera. I intervjuerna berättar de anställda att det sker ”när jag har några minuter över” 

(intervju 1), någon skriver ”när det blir lugnt och passar bara” (intervju 4). En annan menar att ”om det 

har hänt nåt akut skriver jag med detsamma, för att jag glömsk” (intervju 3). Men flera av dem påtalar 

den stressiga miljön: ibland hinner de därför inte dokumentera, eller glömmer. 

Ibland vi glömmer. När vi städar och gör i ordning glömmer vi att signera. Men vi vet att det är rent! 
(intervju 3) 

Det händer att någon tar med sig skrivarbeten hem för att få skriva i lugn och ro (dock inget som har 

med den sociala dokumentationen att göra). Att de inte alltid har tillgång till personalrummet att skriva 

i tar dock ingen upp som ett problem, bara en av dem nämner i förbigående att ”vi har inget kontor” 

(intervju 2). 

5.3 Sammanfattande kommentarer 

Intervjuerna med de anställda kan till en del bekräfta mina preliminära iakttagelser om 

motsättningarna i aktivitetssystemet. 

 Frågan om flera olika syften och möjliga läsare är aktuell i deras reflektioner om journalskrivandet, 

men det är inget som de själva problematiserar eller lyfter fram som en svårighet. I intervjuerna 

framkommer att de anställda framför allt tänker på sina kollegor när de skriver i journalen, i viss mån 

även på sjuksköterskan. De verkar alltså främst ha ett professionellt syfte, att använda journalen som 

ett arbetsredskap för att lämna över till andra kollegor. Men även det institutionella syftet finns med i 

bilden, när de resonerar kring att de vid en eventuell kontroll vill kunna visa att de har tagit sitt ansvar 

(vilket verkar motivera dem att skriva), likaså när de tar upp att omsorgspersonalen ibland verkar 

dokumentera för verksamhetens chefers skull (vilket snarast verkar demotiverande). Däremot tänker 

de inte på anhöriga som läsare, ej heller på den boende själv. 

 En del av dem bekräftar att de ibland rapporterar muntligt i stället för att dokumentera, vilket alltså 

stämmer överens med mina iakttagelser. Men det framgår också att de anställda ser positiva sidor med 

journalen som arbetsredskap. De menar att den muntliga praktiken vid rapportering visserligen är 

viktig, men att den har sina brister. Dels för att det behöver finnas skriftlig dokumentation vid en 

eventuell kontroll, dels för att kollegor som inte var med på den muntliga rapporteringen behöver få 

information 
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 Att lära sig normerna för journalen verkar vara något som kommer med tiden, man lär sig främst av 

erfarenhet och genom att hjälpa varandra inom arbetsgruppen. Hur de ser på dessa normer återkommer 

jag till i kapitel 7 (och jag anknyter då till den tredje möjliga motsättningen: att auktoriteter tolkar SoL 

på olika sätt, framför allt när det gäller vad och hur mycket som ska dokumenteras). 

 Ett problem som tas upp flera gånger i intervjuerna är att i praktiken hinna med att skriva, vilket 

bekräftar den fjärde motsättningen som jag tyckte mig se: att arbetsmiljön inte är anpassad till de krav 

som ställs på dokumentation. Min iakttagelse om att de saknar en riktig skrivplats (vilket jag tolkade 

som problematiskt) får jag dock inte bekräftad. 
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6  Vardagen i journalen  

– sociala journalen som text 
I detta kapitel redovisar jag min analys av innehållet i de sociala journalerna och söker svaret på min 

tredje frågeställning: om texterna i den sociala journalen. Hur ofta skriver man, och vem skriver? 

Vilka händelser och iakttagelser tas upp? Hur uttrycker man sig? 

Jag vill betona att mitt syfte här inte är att bedöma om de anställda med sitt sätt att dokumentera 

uppfyller lagen. Jag kommer inte heller att göra en heltäckande textanalys av de sociala journalerna. 

Min ambition är i stället att ge beskrivande exempel på journalernas innehåll, för att belysa hur olika 

normer kan realiseras när vardagen skildras i text. 

6.1 Hur mycket dokumenterar de anställda? 

Totalt finns 296 anteckningar i de sociala journalerna för den aktuella tolvmånadersperioden. Antalet 

anteckningar i respektive boendes journal varierar dock kraftigt, det gjordes mellan 4 och 62 

anteckningar per journal under perioden
15

. 

Antalet anteckningar och det jag vet om när de är skrivna (samt om inflyttningar) tyder på att 

omsorgspersonalen skriver i de enskilda boendes sociala journaler med en genomsnittlig frekvens på 

som mest drygt en anteckning i veckan (62 gånger på ett år) till som minst knappt en anteckning per 

månad (4 gånger på fem månader). När jag nämner dessa siffror för en enhetschef menar hon att detta 

är ”förhållandevis få anteckningar” (mejlkommunikation). 

 Enligt de lokala rutinerna har all omsorgspersonal ansvar för att dokumentera i den sociala 

journalen. Sammanlagt är ett tjugotal anställda inblandade i journalskrivandet under den aktuella 

perioden. Den ordinarie personalen skriver mest (ca 67 %), vilket kan sägas vara väntat (se tabell 2). 

Tabell 2: Antal journalanteckningar per personalkategori 

Personalkategori Antal 

Ordinarie dagpersonal 198 

Vikarierande dagpersonal 46 

Nattpersonal 48 

Ej identifierbara16 4 

Totalt 296 

 

En genomgång visar dock att det är stora skillnader i hur mycket enskilda ordinarie anställda skriver, 

det varierar från två till 68 anteckningar under året. Tre personer står för vardera ca 30–45 

anteckningar, tre personer skriver 2–11 gånger
17

.  

                                                      
15 Anteckningar per journal: 4, 6, 9, 14, 19, 39, 43, 58, 62. 

16 Oläslig signatur eller avsaknad av signatur i kombination med avsaknad av tidsangivelse 

17 Det finns en risk att antalet anteckningar per anställd är missvisande. Under den aktuella perioden har några 

boende lämnat avdelningen; deras journaler är arkiverade och ingår inte i mitt material. Jag vet inget om hur 

mycket de enskilda anställda skrev där. En person är nyanställd och har ännu inte skrivit i journalen, därför 

nämns här bara sex personer. Den person som skriver mest är inte längre i tjänst. 
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6.2 Vad skriver man om? 

Enligt SoL ska personalen som sagt dokumentera ”faktiska omständigheter och händelser av 

betydelse”. I instruktionen i rutinpärmen (se 3.2) översätts dessa krav till ”avvikelser från genom-

förandeplanen, som t.ex. iakttagelser, händelser av vikt, behov, aktiviteter, kontakter och besök”. 

Vilken typ av omständigheter, händelser och iakttagelser väljer de anställda att dokumentera? 

6.2.1 Vanliga teman i journalerna 

En ämneskategorisering av de 296 journalanteckningarna är inte helt självklar
18

. Gränsdragningen är 

svår, och ibland tas flera ämnen upp vid samma anteckningstillfälle. Men det går ändå att utläsa ett 

antal vanliga teman (se tabell 3 nedan). 

Tabell 3: Teman i journalerna 

Teman Antal anteckningar 19 

Hälsa 114 

Aktiviteter som erbjuds på äldreboendet 73 

Mat och sömn 42 

Hygien (dusch) 38 

Den boendes sinnesstämning, sätt eller personlighet 27 

Besök av/hos anhörig 10 

Städning 6 

Anteckningar med andra teman 21 

 

Det enskilt vanligaste temat i journalerna är den boendes hälsa, som tas upp i drygt en tredjedel av 

alla anteckningar. Det kan handla om iakttagelser av symptom, om mediciner (att en boende inte tagit 

medicin, eller ordineras medicin vid särskilda behov) eller att personalen har kontaktat sjuksköterskan 

för den boendes räkning. Vanligt är även att man skriver om läkarbesök och sjukhusvistelser samt hur 

den boende ”sköter magen”. 

J247 XX vill inte drycka han säger när han drycker då vill han kräkas. Har tagit tablettet utan väska. 

J296 XX har en liten sår på vänster öra vill inte använda öraparat. Ssk är medelat. 

J241 Han har haft diarre hela natten, 3 ggr 

J292 XX har varit på röngken i (namn på plats) 

När det gäller hälsa handlar det i samtliga fall om tydliga avvikelser i den boendes vardag. Detta gäller 

även temat sömn och mat, där omsorgspersonalen noterar om någon har sovit/ätit dåligt eller inte alls, 

respektive sover bättre eller har kunnat äta igen efter insatt åtgärd. 

 

Det näst vanligaste temat är mer socialt och berör de boendes aktiva vardag. Det handlar om aktivi-

teter som erbjuds den boende på äldreboendet (t.ex. sittgymnastik, musikunderhållning, frågesport, 

utflykt, en stund i solen med personalen, promenader). Drygt 70 anteckningar finns om detta. Vid en 

närmare analys gör jag två intressanta upptäckter: 

                                                      
18 I journalen finns en spalt för ”sökord”, som dock inte används konsekvent. Ofta står där bara ”info”, eller så 

lämnas rutan tom. Jag kunde alltså inte överta deras egna kategorier. 

19 Eftersom en anteckning kan beröra flera teman blir summan större än 296 (totala antalet anteckningar). 



25 

 

För det första skrivs en mycket stor andel av dessa anteckningar (58 av 73) av en enda person, som 

tidigare var anställd för just aktiviteter med de boende. Dessa skrivs under en period av fyra månader. 

Den ordinarie personalen skriver med andra ord bara om 15 aktiviteter, vilket skulle betyda att de nio 

boende inte är särskilt aktiva. 

För det andra skriver man inte bara om avvikelser från aktivitetsplanen (se 4.5.1). Mer än hälften 

(46 av 73) är visserligen noteringar om aktiviteter som inte blir av – men alla är inte att betrakta som 

avvikelser. Om någon har som regelbunden veckoaktivitet att gå på sittgymnastik, så ska det ju enligt 

reglerna antecknas när personen inte deltar i aktiviteten, bland annat om det är en avvikelse från 

planen. I journalerna noteras dock både deltagande och ickedeltagande. Aktiviteterna som beskrivs är 

dessutom även sådana som inte är regelbundna: 

J55 XX ville inte gå på Gymnastik inte heller på kafferepet 

J64 XX var på sittgymn. 

J78 XX vill inte gå och titta på film som visas i samlingssalen (sound of music) 

Kopplingen till genomförandeplanen förklarar alltså inte alla dessa anteckningar. Det finns även andra 

skäl att skriva upp att en oplanerad aktivitet (d.v.s. en aktivitet som inte finns med i genomförande-

planen) inte har blivit av, som har att göra med det mer institutionella syfte som enhetschefen 

uttryckte: att det är viktigt att man av dokumentationen kan utläsa ”att vi faktiskt ägnar oss åt våra 

pensionärer” (se 4.6.2). I verksamheten vill man kunna visa att man gör ett bra arbete, att man erbjuder 

aktiviteter. Att den boende inte alltid väljer att delta är så att säga en annan typ av information. 

 

Ytterligare ett tema är insatserna som rör de boendes hygien: att duscha. Även här aktualiseras 

frågan om det bara är avvikelser som (ska) noteras. Enligt personalen har de boende enligt lagen rätt 

att få duscha åtminstone en gång per vecka. Detta innebär att omsorgspersonalen varje vecka ska 

erbjuda duschning till de boende som enligt genomförandeplanen önskar/behöver hjälp med detta, och 

om någon tackar nej ska frågan ställas igen nästa dag. Att någon inte duschar är enligt SoL att betrakta 

som en avvikelse, och ska därmed noteras i den sociala journalen (för den professionella praktikens 

skull: kollegorna ska veta om den boende ska tillfrågas igen). Detta sker 33 gånger under den aktuella 

perioden. Fem gånger noteras anmärkningsvärt nog att någon har duschat, vilket ur ett institutionellt 

perspektiv inte är en avvikelse och alltså inte skulle behöva noteras. 

J249 XX har fått dusch idag 

J265 XX har duschat med hjälp av YY 

När det gäller städning är de institutionella reglerna desamma som för duschning: personalen ska 

erbjuda städning en gång i veckan till den boende som enligt genomförandeplanen har behov av hjälp 

med detta. I journalerna noteras bara avvikelser, bland annat att städningen inte blev av, helt enligt de 

institutionella reglerna. Att städningen uteblev hos någon av de boende skedde enligt journalerna bara 

sex gånger under perioden. Enligt signeringslistorna för samma tid framgår dock att det var oftare än 

dessa sex gånger som en boende avstod från erbjudandet om städning. Alla faktiska gånger dokumen-

terades alltså inte i den sociala journalen (om det noterades i personalens egen lista på frysskåpet kan 

jag inte veta, eftersom denna inte arkiveras och inte ingår i mitt material). 

 

Hur är det då med besök, och då särskilt besök från anhöriga? Enligt den lokala instruktionen ska 

besök noteras i den sociala journalen, men olika auktoriteter ger alltså uttryck för varierande syn på 

detta. I dokumentationen från de tolv månaderna ser det ut som att de nio boendena har fått besök 

endast nio gånger, samtliga gånger av anhöriga. En gång noteras att ett besök av anhörig ställs in. Om 

besöken är regelbundna eller enstaka händelser framgår inte, men personalen berättar i informella 
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samtal och under intervjuerna att flera av de boende får besök av sina anhöriga regelbundet, vissa flera 

gånger i veckan. Av journalerna ser det alltså ut som att endast ett av dessa regelbundna besök ställdes 

in, och att de nio besöken var avvikelser från det vanliga. 

 

Ytterligare ett tema är beskrivningar av den boendes sinnesstämning, sätt eller personlighet. I 27 

anteckningar berörs detta. Intressant här är att den ordinarie dagpersonalen relativt sällan skriver 

sådant, det sker endast sex gånger under perioden. Hela 17 av de 27 anteckningarna är skrivna av 

vikarier, trots att vikarier ju totalt sett har gjort färre anteckningar än den ordinarie personalen. Av de 

46 anteckningar som vikarierna har skrivit handlar alltså en dryg tredjedel om detta tema. Jag åter-

kommer till dessa exempel när jag beskriver hur personalen uttrycker sig (se 6.3.2). 

6.2.2 Vad skriver man inte? 

Från olika deltagare i aktivitetssystemet hör jag att ”allt är viktigt att dokumentera” och att ”det som 

inte skrivs har inte hänt”. Självklart skrivs inte allt, det är mycket som händer i vardagen som inte 

skrivs. De som skriver gör ett urval, bland annat utifrån hur man uppfattar reglerna om dokumentation. 

Men väljer man ibland att inte skriva, fast man enligt vissa normer kanske borde? Detta är svårt att 

visa konkret, men det finns antydningar. 

 Att en person inte har duschat eller inte har fått städning utförd ska egentligen framgå på två sätt, 

genom den ”dubbla” dokumentation som sker i social journal och signeringslistor (se 4.5.1). Jag 

märker dock i materialet att man ibland helt låter bli att skriva om den uteblivna insatsen i den sociala 

journalen – och så skriver man helt enkelt ”vill ej” direkt i signeringslistan (fältant. s.1). Detta i stället 

för att bara låta bli att signera och journalföra skälet, vilket vore det korrekta enligt reglerna. Men 

personalen använder ju även sin egen lista på frysskåpet, för att behålla överblicken över vem som har 

fått vilken insats under veckan. 

 Det verkar också finnas händelser som inte alls dokumenteras, utan bara rekontextualiseras 

muntligt. Ett exempel: under observationerna får jag höra om en händelse där en boende hade varit 

mycket orolig och förvirrad, och ett flertal gånger ringt en anhörig som då befann sig utomlands. 

Personalen valde då att ringa upp den anhörige för att prata om hur man hanterade situationen och tog 

hand om den boende. Därpå kontaktade en ur personalen enhetschefen för att förklara händelsen och 

berätta varför de hade ringt utlandssamtal från arbetstelefonen. När jag frågar får jag veta att denna 

händelse inte alls dokumenterades i journalen – personalen menade att de ju redan hade pratat med 

både chefen och den anhörige. Om detta tillhör något som enligt SoL borde journalföras kan jag dock 

egentligen inte avgöra. 

6.3 Hur skriver man? 

Enligt SoL ska som sagt all dokumentation utformas med respekt för den enskildes integritet, och den 

får därför inte ”innehålla ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande 

karaktär” (SOSFS 2006:5, 4 kap, 4 §). I kompetensutvecklingsprojektet SpråkSam uttrycks i samma 

anda att det finns ”förbjudna ord”, som inte bör användas. Enligt Socialstyrelsen (2010:52ff) måste 

uppgifterna dessutom vara ”tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga”. Hur ser det ut i praktiken?  

6.3.1 Kortfattade meningar med underförstått subjekt 

Ett utmärkande drag i journalanteckningarna är att de ofta är relativt kortfattade, man beskriver 

händelser och iakttagelser i en eller ett par meningar. Detta verkar vara i linje med både enhetschefens 
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uppfattning och instruktionen i rutinpärmen (se 3.2), och kan sägas vara ”ändamålsenligt”, bland annat 

med tanke på att de verkar ha ont om tid att skriva. 

 Kvantitativt innebär detta att den genomsnittliga längden på en anteckning är elva ord (totalt 3320 

ord på 296 anteckningar), men det varierar naturligtvis mellan olika anteckningar. 

 Ett drag som förkortar anteckningarna är bland annat att man i en tredjedel av dem underförstår 

subjektet i meningen genom att utelämna pronomen eller namn. Ofta är det ett (plats)effektivt skriv-

sätt, och som nog inte vållar några problem för förståelsen av vem som gör vad, som i följande 

exempel där den boende är subjekt: 

J25 XX larmar. Kan inte sova 

J156  Erbjuds kvällsmål, tackade nej.  

Men ibland utmanas möjligen kravet på att uppgifterna ska vara ”tillräckliga” för läsaren. I vissa fall är 

det nämligen olika subjekt som är utlämnade i samma anteckning, vilket kan leda till att det inte blir 

helt tydligt för läsaren vem som gör vad, som i exemplen nedan: 

J111  Fick blåbärsoppa och vishyvatten. Kontaktade ssk. Ordnerad en tablett mot diarre 

J136  Var hos XX, blev jätte arg. Vill inte att man ska dit. [---] 

J61  Har varit till XX för att inf. och fråga om han har intresse att åka på bussutflykt (datum). 
Återkommer. 

Kollegor som känner till kontexten i den professionella praktiken förstår troligen ändå vem som har 

gjort vad, särskilt i exempel J111, eftersom de vet hur det brukar vara: han (den boende) fick blåbärs-

soppa, jag (den som skriver) kontaktade sjuksköterskan, och hon (sköterskan) ordinerade en tablett. 

 I J136 förstår man kanske vem som blev arg, om man känner till normen att det är de boendes 

känslor som är väsentliga och ska dokumenteras, och litar på att den som skriver följer denna norm. 

 I J61 förstår man troligen att det är skribenten som har varit hos XX, men vem är det som ska 

återkomma? Den boende eller den som skriver? Hur mycket förståelse för kontexten krävs för att man 

ska förstå dessa exempelanteckningar? Räcker informationen för någon utanför aktivitetssystemet? 

 

Jag förstår av normauktoriteter, av iakttagelser under observationstiden och inte minst under inter-

vjuerna att det är viktigt att personalen dokumenterar att de har kontaktat sjuksköterskan när de har 

upptäckt hälsoförändringar hos den boende. Jag hör att de påminns om att göra det, både av varandra 

och av sjuksköterskan själv. Om de alltid dokumenterar att de har kontaktat sjuksköterskan kan jag 

inte avgöra utifrån mitt material. Men jag kan se hur de uttrycker sig i journalerna, i de 28 anteck-

ningar där en kontakt med sjuksköterskan beskrivs. Tre exempel på detta: 

J231 XX vill ej ta morgonsmedcin. Jag har kontaktade till ssk 

J41  T-larm, vill ha en tab till. Pratar med ssk 

J245  XX har haft diarréer och kräkt flera gånger uner dagen. Ssk är informerat. 

I J231 är det explicit att skribenten är subjekt (så ser det ut i 10 av anteckningarna). I J41 är subjektet 

utelämnat, men underförstått är troligen ett ”jag” (11 anteckningar). I J245 sägs dock ingenting om 

vem det är som faktiskt har informerat sjuksköterskan (7 anteckningar), vilket gör att jag ställer mig 

lite tveksam till om dessa anteckningar är ”tillräckliga” och ”ändamålsenliga”.  
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6.3.2 Vissa värdeomdömen om den boende 

Hur förhåller sig texterna till kravet på respekt för den enskildes integritet? Till värdeomdömen räknar 

jag bland annat de totalt 27 anteckningarna om de boendes sinnesstämning, sätt eller personlighet 
20

 

(se 6.2.1). Men är de ”av nedsättande eller kränkande karaktär”? Den ordinarie dagpersonalen 

använder i sina sex anteckningar oftast inte så negativt värdeladdade ord, och det handlar inte om så 

starka omdömen:  

J18  XX har inte sovit hella natten. Vill inte har mediciner, orolig. 

J112  Verkar lite lugnare nu vid 20.30 

J176 [---] Han är mycket misstänksam igen. Anklagar personalen för att plocka med hans post bl.a. 

J179 [---] XX är ledsen o gråter. 

J181 [---] Var ledsen imorse (men mår nu bra) 

J285  XX har haft diarre och kräks under natten. Han är trött, vill vila 

Ibland skriver vikarier i samma moderata stil som de ordinarie. Men det verkar också finnas en 

tendens att vikarier i sina beskrivningar oftare använder dels förstärkningsord som väldigt och mycket, 

dels mer negativt värdeladdade ord: 

J8  I söndags har XX varit valldigt bitter. Han var agresiv p.g.a. att han inte kan klara sig själv. 

J10  XX var väldigt oroligt och mycket nervös. 

J216  XX var mycket orolig. Han känner ångest för att han maste aka till (namn på sjukhus). 

J261 I mandags var XX orolig oc hade dålig karakter. Han så att alla pekar och mobbar honnom 
p.g.a. hans (benämning på funktionshinder). 

Men vikarierna skriver också i högre grad än de ordinarie om positivt laddade känslor och egenskaper: 

J141 [---] Igår brättade han för mig om sin barndoms historia och han gillar någon sitter med honom 
och lyssna. Han är roligt, när han brättar om något man får skrattar 

J215 Idag hade XX en läkaretid på (namn på sjukhus). [---] De ska skicka en kallelse till operation 
annars så gick resan bra, han var lugn och glad. 

J217 [---] XX vill alltid klarar sig själv han har en stark vilja men är omedveten om hur mycket klaras 
sig själv. 

Det finns som sagt även några förbjudna ord som enligt auktoriteter inte ska användas i en journal, av 

respekt för den enskildes integritet. Vägra och otrevlig är några av exemplen, som även nämns i 

material från SpråkSam (Språksam 2011:34). Vägra används bara en gång i journalmaterialet, otrevlig 

förekommer inte alls. 

6.4 Sammanfattande kommentarer 

När det gäller texterna i de sociala journalerna gör jag följande övergripande iakttagelser: 

 På avdelningen dokumenteras relativt sällan, med stora variationer från boende till boende. Olika 

anställda skriver olika mycket, och om delvis olika saker. Vikarier verkar i jämförelse med de 

ordinarie skriva något mer (och något mer värderande) om de boendes känslor och personlighet. 

 De boendes hälsa framstår i journalen som det viktigaste temat i vardagen. Aktiviteter och besök 

beskrivs inte särskilt ofta. När det gäller aktiviteter och duschning (möjligen även besök från anhöriga) 

framträder en tendens att man inte bara dokumenterar att något avviker från planeringen, utan även att 

planeringen följs. 

                                                      
20 Jag begränsar analysen till de direkta beskrivningarna av sinnesstämning och personlighet. Andra 

värdeladdade ordval (t.ex. anklagar, larmar i onödan) förekommer också, men analyseras ej. För en ingående 
analys av värderande ord i journalanteckningar rekommenderar jag Jonasson (2010). 
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 Alla händelser rekontextualiseras inte som skrift i den sociala journalen. Det finns rimligen saker 

man inte dokumenterar för att de enligt de institutionella reglerna inte ska skrivas i journalen. Men 

ibland skriver omsorgspersonalen i stället någon annanstans, till exempel i en signeringslista där 

egentligen bara en signatur ska göras. Och en del saker verkar de inte skriva om någonstans, utan bara 

avhandla muntligt.  

 Överlag skriver personalen kortfattat, vilket på sätt och vis kan vara ändamålsenligt men det kan 

också medföra att viktig information utelämnas, så som subjektet. Detta skulle kunna innebära 

förståelseproblem för en läsare som inte känner till kontexten och vet vem som brukar göra vad. 

Subjektsutelämningen kan också vara en risk för personalens rättssäkerhet – eftersom det ibland kan 

bli otydligt vem som tog ansvaret och kontaktade sjuksköterskan. 

 Kan personalen bekräfta och förklara dessa iakttagelser? Det frågan hoppas jag kunna besvara i 

nästa kapitel. 
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7  Personalens syn på vardagen i 

journalen 
I detta kapitel söker jag svar på min fjärde frågeställning om hur personalen ser på journalen som text. 

I kapitel 6 visade jag exempel på hur praktiken i journalerna ser ut, och beskrev mina övergripande 

iakttagelser. Vad säger de anställda själva? Vilka normer följer de och vad tänker de om vad och hur 

man ska dokumentera?  

7.1 Om hur mycket som dokumenteras 

På avdelningen journalförs alltså ”förhållandevis lite” under den aktuella perioden. De anställda själva 

tar inte upp detta
21

, men erbjuder olika förklaringar till varför en del inte dokumenteras. 

 En av de intervjuade menar att den boendes hjälpbehov och aktivitetsnivå inverkar på hur mycket 

som behöver skrivas. Hon berättar att om de inte skriver så mycket kan det bero på att det helt enkelt 

inte händer så mycket. Om ”någon inte har problem” (fysiska) så behöver de inte skriva (intervju 5). 

 I informella samtal och i intervjuer antyds också att hur mycket de skriver ibland kan hänga 

samman med vilken relation som finns mellan personal och anhöriga. Om det är en anhörig som de har 

bättre kontakt med och förmedlar mycket information till muntligt (t.ex. på telefon), så kan de skriva 

mindre – det verkar särskilt gälla när det handlar om känsligare saker (jfr 6.2.2). En anställd menar 

dessutom att de generellt skriver mer när en boende befinner sig i livets slutskede, bland annat för att 

dessa dagar är viktiga för de anhöriga (fältant. s. X).  

 Enligt en av dem har mängden dokumentation med ändrade regler att göra, vilket hon tror har att 

göra med att de fick nytt chefskap på äldreboendet för något år sedan.  

Förut hade vi rutin att vi skulle skriva varje dag. Nya chefer kom med nya rutiner, viktigare att skriva 
när det händer någonting. Inte viktigt nu att skriva att allt är okej. (intervju 2) 

Jag frågade en annan anställd om dessa ändrade regler men hon kände inte till dem (fältant. s. 2). En 

enhetschef som jag frågade om detta hänvisade i stället till att det var SpråkSam som förde in detta 

med att inte skriva så mycket. En förändring verkar alltså ha skett, men otydligt på vems initiativ. 

 Att de inte skriver allt, och därmed mer sällan, kan som sagt också bero på att de helt enkelt 

glömmer, eller inte hinner. 

7.2 Om vad man ska skriva 

Alla utom en intervjuad svarar spontant att ”Allt är viktigt” när jag frågar om vad som ska 

dokumenteras. 

Ja precis ... Jag tycker allt är viktigt. Allt, och ändå inte. (intervju 1) 

Jag tycker att allt är viktigt. Att de var ute. Att de fick duscha, har mer ont i dag. (intervju 2) 

Allt är viktigt. För att det är människor, allt som händer måste man dokumentera […] men allt kan inte 
dokumenteras. (intervju 3) 

I intervjuerna märker jag dock att det bara verkar finnas ett tema där de intervjuade inte ger uttryck för 

olika normer: när det handlar om de boendes hälsa och kontakt med sjuksköterskan. Detta är som sagt 

det tema som är vanligast i journalanteckningarna för den aktuella perioden. 

                                                      
21 Vid tiden för intervjuerna visste inte heller jag att 296 anteckningar på 12 månader var relativt lite. 
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När det händer nånting , vi informerar om medicin. Ibland vill de inte äta maten, då dokumenterar vi. 
Om vi kontaktar sjuksköterskan, vi skriver […] Om de ramlar, vi skriver till sjuksköterskan (intervju 5) 

När det gäller urvalet av vad övrigt i vardagen som ska journalföras verkar det dock inte finnas någon 

gemensam norm. Besök är ju en av de händelser som enligt de lokala reglerna ska journalföras, det 

nämns explicit både i rutinpärmen (se 3.2) och av en enhetschef. Praktiken i journalerna verkar inte 

vara konsekvent, relativt få anteckningar handlar om besök. I intervjuerna förstår jag att de anställda 

inte har någon gemensam syn på vad som gäller angående att journalföra besök: 

Ja, det är meningen. Reglerna säger ja. (intervju 2)  

Egentligen ja. Men … det ska man tycker jag. De som har anhöriga, de kommer ju ofta. Jag kan inte 

skriva varje dag. Men om det är specialgäster som har kommit, då kan man anteckna. (intervju 3) 

Språksam säger att man inte ska skriva om anhöriga kommer. Bara vad som händer med boende, om 
medicin, om de ramlar, om de inte äter … (intervju 4) 

Men även dessa rutiner var annorlunda förut. Några av de intervjuade hänvisar till att de tidigare hade 

en så kallad anhöriglista på avdelningen, där de alltid noterade när anhöriga kom på besök, men att 

denna rutin inte gäller nu: 

Det fanns förut en lista där man kryssade. (intervju 2) 

Besök ... förut vi skrev. Inte nu … (–Varför?) Ingen aning. (– Är det nya regler, hur vet ni när det är nya 
regler?) Vet inte vem som sa det, nu är det annat. (intervju 5) 

Och hur är det med aktiviteter? Detta är också något som ska journalföras, enligt såväl enhetschef som 

instruktionen i rutinpärmen, men det syns inte så ofta i journalerna (se 6.2.1). De anställda verkar vara 

tveksamma till vad som ingår i de aktiviteter som ska dokumenteras. En av dem menar att om hon 

sitter ner och pratar med den boende, eller hjälper till med ett korsord, så är det väl ingen viktig 

händelse som behöver dokumenteras, eftersom det hör till hennes jobb (fältant. s. 8). En liknande 

inställning kommer fram i en av intervjuerna: 

(–En tidigare kollega skrev ju också om att ’den och den personen var på (namn på plats)’, att de satt 
ute i solen …) Ja, vi gör det inte längre. Jag skriver det som är viktigt. (intervju 5) 

Jag frågar också om duschningen, varför de noterar när någon har duschat. Detta är ju enligt reglerna 

(både Socialstyrelsens och de lokala rutinerna) inte att betrakta som en avvikelse, och behöver därmed 

inte journalföras. Det framkommer då att det finns ett par boende som för det mesta inte vill duscha. I 

stället för att varje vecka notera en avvikelse från den formella rutinen är det så att personalen doku-

menterar det som blir en avvikelse i vardagen för just den personen, nämligen att han tar emot 

erbjudandet om att duscha. På så sätt behöver de inte heller skriva lika ofta, menar de.  

 Trots att både praktiken och normerna är varierande är det bara en person som i intervjun svarar ja 

på frågan om det ibland kan vara svårt att veta vad som ska skrivas; hon funderar ibland på om något 

ska skrivas eller ej (intervju 1). De övriga fyra säger att det är inte så svårt att veta vad som ska 

dokumenteras. Två av dem uttrycker sig så här: 

Nej. Till exempel att någon har ätit dåligt, larmat mycket, varit trött. Allt är viktigt. Allt är signaler.  
(–Signaler?) Ja, om bra eller dåligt kan man kolla efteråt. (intervju 2) 

För mig det är inte svårt. Tycker jag att det är nånting så ... man är inte ensam, man kan få råd, från 
andra. (intervju 3) 

7.3 Om hur man ska skriva 

Det de flesta av de intervjuade är överens om är att det är bra att skriva kort i journalen, vilket 

överensstämmer med både lokala normer och den praktik jag sett i journalerna. Men de betonar den 

institutionella normen om att informationen ska vara tillräcklig, när de menar att de ändå vill få med 

det viktigaste av informationen: 
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Jag försöker skriva kort […] Och konkret, information ska komma framåt lätt. (intervju 2) 

Det är viktigt att det ska vara kortfattat. Jag fokuserar på att det ska gå att förstå. (intervju 3) 

Jag skriver kort i alla fall. Så att det viktiga kommer med. (intervju 4) 

Men det finns andra skäl till att man skriver kort, än att man ska eller vill. En av de ordinarie kommen-

terar att ”svenskar skriver mer”, för att de är säkrare på språket och kan uttrycka mer – själv skriver 

hon rätt så kort för att hon är osäker, menar hon (fältant. s. 7). En annan av de anställda menar i stället 

att de som skriver bra skriver kort, för om man är osäker på språket skriver man mer för att ”komma 

till punkten” (fältant. s. 1). 

 

Av sådant jag hörde dagligen förstod jag att en del av dem tycker att det är svårt att stava, och att 

grammatiken också kan vara ett hinder. Från både en anställd och en enhetschef får jag höra att de 

anställda uppmuntras att skriva, att det är bättre att göra fel på grammatik och stavning än att inte 

dokumentera alls (fältant. s. 1). Men de har inom gruppen olika syn på om det är viktigt att man 

skriver språkligt korrekt i journalen: 

Det är viktigt att försöka stava rätt. (–Varför?) För det kan bli konstiga ord med felstavning (intervju 1) 

Det kan bli hemskt fel. (intervju 2) 

Det spelar ingen roll hur, men alla ska ha information, huvudsaken är att det står nånting. De tittar inte 
på grammatiken. (intervju 4) 

Den tredje personen syftar på att det är bättre att skriva lite fel än att inte skriva något alls. Det viktiga 

är att dokumentera. Men när jag frågar om de själva ibland har svårt att förstå något i journalen 

uppfattar jag att de tycker att felstavningar kan försvåra förståelsen mellan kollegor, samtidigt som det 

finns strategier för att uppnå förståelse om något är otydligt: 

Det kan ta ett tag innan jag förstår, får läsa om och om igen, tills jag förstår. (intervju 1) 

Ja … Ibland frågar jag andra om de förstår vad jag skriver. Om det finns nån här. (intervju 2) 

Mest man fattar, men man kan fråga, arbetskamrat eller sjuksköterska. Ibland kan hända. (intervju 4) 

På frågan om hur man inte ska skriva i journalen får jag från fyra av dem direkt ett svar som handlar 

om att undvika kränkande eller nedvärderande ord. Tre av dem ger på en gång konkreta exempel: 

Man får ju inte skriva nedvärderande. ’Kalle sket ner sig’  tycker jag inte att man ska skriva. (intervju 1) 

Använda såna ord som ’fan’ […] absolut inte kränkande ord, såna ord som i vanliga fall du säger. […] 
Han var så dum … (intervju 3) 

Till exempel inte blöja, man ska säga inkontinensskydd. Inte ’hon skriker’, man måste skriva lite finare, 
välja lite finare ord för dokumentet. (intervju 4) 

En fjärde av de intervjuade har fått kritik för att hon skriver kränkande, och ”med fel ord”. Hon vet 

det, men hon tycker att det har med språket att göra. När hon berättar för mig hur hon uppfattar 

normen säger hon bland annat att ”man måste skriva till exempel avföring i stället för diarré”, för att 

det är ”mer professionellt”. Hon verkar inte riktigt hålla med om detta. För henne är det viktiga att folk 

får veta att en person har diarré, det viktiga är inte hur man skriver. Hon önskar sig en lista med de 

förbjudna och de lämpliga orden, så att man skulle slippa fundera på detta när man dokumenterar 

(intervju 2). 

 Även under min observationstid kommer dessa förbjudna ord på tal ibland. En del av dem menar 

att det inte är så svårt att veta vilka ord man ska undvika, och även på denna punkt hjälper man 

varandra: 

En anställd berättar att hon via deltagarna i SpråkSam fick veta vad som gäller för dokumentationen. 
Hon gav exemplet ”Han vägrade att äta”, och sa att hon fått veta att man inte får skriva så. Man ska 
skriva ”Han blev erbjuden mat – tackade nej”. (fältant. s. 1) 
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En femte av dem associerar inte alls till kränkande språk när jag frågar om hur man inte får skriva, 

utan till språklig korrekthet, och menar att ”problemet är att skriva fel” (intervju 5). När jag ger 

exempel på ”förbjudna ord” förstår jag dock att hon tycker att de inte bör användas i journalen. 

7.4 Sammanfattande kommentarer 

I den del av intervjuerna som presenterats i detta kapitel gör jag fyra övergripande iakttagelser om hur 

de anställda ser på journalen som text. Till viss del bekräftas mina preliminära resultat av analysen av 

journalanteckningarna. 

 För det första har de anställda relativt ofta olika uppfattningar om vad som är det rätta när det gäller 

journalskrivandet, vilket jag ju menar syns i anteckningarna (t.ex. vad gäller besök och avvikelser). En 

viss osäkerhet om vad som egentligen gäller verkar kunna härledas till att regler och rutiner har 

förändrats med tiden, vilket är en aspekt som inte har framkommit så tydligt tidigare i min 

undersökning. 

 För det andra verkar en viss samsyn finnas i att det är viktigare vad man skriver än hur man skriver. 

Det förefaller vara hur-frågan som de själva har störst svårigheter med och reflekterar mest kring, och 

hittar lösningar på – när något är svårt att skriva eller förstå så frågar de kollegorna. Det är också hur-

frågan som de är mest överens om: man ska skriva kortfattat, få med det viktigaste samt inte vara 

kränkande mot den boende, vilket ju också verkar återspeglas i den ordinarie personalens faktiska 

praktik i journalerna (dock inte lika tydligt i vikariernas anteckningar, se kap. 6). Vad man ska skriva 

tycks de enskilda inte uppleva som en lika svår fråga. Men det är på just den punkten som det finns 

mest skiljande uppfattningar inom gruppen, och också störst variation i journalanteckningarna, enligt 

min tidigare iakttagelse. 

 För det tredje bekräftar de anställda min iakttagelse att de ibland låter den professionella 

vardagspraktiken gå före de institutionella reglerna. Till exempel när de noterar avvikelser från en 

persons vardag snarare än avvikelser från den formella rutinen (vid duschning), vilket medför att de 

inte behöver skriva lika ofta. Men prioriteringen syns även när det gäller att rekontextualisera vissa 

ämnen muntligt i stället för skriftligt. Den muntliga praktiken verkar för de anställda fylla en mycket 

viktig kompletterande funktion. 

 En fjärde iakttagelse, som är mer av en tolkning från min sida, är att personalen i sina över-

väganden om hur och vad man ska skriva förhåller sig till delvis andra potentiella läsare än de de 

nämner explicit i intervjuerna (jfr 5.1). Mer om detta i nästa kapitel, där jag sammanför resultaten i 

dessa senaste fyra kapitel. 
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8  Diskussion och slutsats 
Syftet med denna uppsats var att utifrån ett kontextuellt perspektiv problematisera den sociala 

journalen som medierande redskap och text, genom att undersöka om det finns motsättningar mellan 

de institutionella normerna och den professionella praktiken. Jag har sökt svar på hur den normativa 

och sociala kontexten för journalföringen ser ut (kapitel 4), hur den sociala journalen fungerar som 

medierande redskap i den vardagliga praktiken (kapitel 4), hur texterna i den sociala journalen ser ut 

(kapitel 6) samt hur de anställda själva ser på den sociala journalen som medierande redskap och text 

(kapitel 5 respektive 7).  

 I den inledande kontextanalysen anade jag en övergripande motsättning mellan de institutionella 

normerna och den professionella praktiken, en motsättning som består av fyra delmotsättningar. I det 

följande diskuterar jag hur dessa motsättningar bekräftas respektive motsägs av övriga resultat i 

undersökningen.  

 

Den största motsättningen handlar om att det finns flera syften med den sociala journalen, vilket 

gör att journalskrivandet behöver riktas till flera olika aktörer samtidigt. Detta framgår såväl av 

institutionella normer som av den professionella praktiken.  

 I intervjuerna framkommer att alla läsare inte verkar vara lika sannolika för de anställda när de 

skriver. Att det inte är självklart för personalen vem som ska läsa journalanteckningarna är även en av 

iakttagelserna i Karlsson & Nikolaidou (u.u.:5). I mina intervjuer säger de flesta att de främst skriver 

till sina kollegor. En del andra resultat bekräftar detta, såsom att de ibland skriver så att troligen främst 

kollegorna i samma kontext förstår vad de menar (när de utelämnar subjekt). Men egentligen tycker 

jag mig se att de anställda föreställer sig flera olika rekontextualiseringar av journaltexterna, och 

anpassar sig efter det. Om de bara skulle skriva till sina kollegor skulle de inte göra alla de övervägan-

den som de faktiskt gör. De skulle då inte behöva undvika ”förbjudna ord” eller värdeladdade 

omdömen i journalerna, vilket de ju i hög grad gör. Det finns alltså även en institutionell kontroll-

instans med i bilden. Kontrollen gäller de enskilda anställdas arbete, vilket verkar kunna leda till att 

man för sin egen skull inte vill glömma att skriva. När de anställda säger att de tänker på sjuk-

sköterskan när de skriver är det egentligen också en institutionell läsare som finns i bakgrunden: 

sjuksköterskan får ju för det mesta informationen muntligt, men att hon har kontaktats måste 

dokumenteras för att de anställda ska kunna intyga att de har tagit sitt ansvar. Men inte bara deras egen 

arbetsinsats utan även verksamheten som helhet ska kunna bedömas med hjälp av dokumentationen. 

Detta verkar hos vissa kunna framkalla en skepsis till journalföringen, medan andra ser de institu-

tionella skälen till dokumentationen som mer självklara. Medvetenheten om just denna möjliga 

rekontextualisering verkar alltså påverka inte bara hur och vad man skriver, utan även attityden till 

journalen. 

 Min studie visar att de anställda dessutom verkar tänka på att de anhöriga ska läsa, även om de 

alltså inte säger det uttryckligen. Det handlar inte om hur de formulerar sig, utan om när de till 

exempel skriver mer om en boende i livets slutskede, eller när de menar att man inte behöver skriva 

det som har avhandlats på telefon med en anhörig. Då tänker man inte främst på den institutionella 

läsaren, som kan vilja kontrollera eller följa upp verksamheten som helhet. Inte heller på en kollega, 

som ju dessutom troligen har fått informationen muntligt. Intressant är dock att ingen av dem tar upp 

hur det skulle vara för den boende eller en anhörig att läsa något som kan uppfattas som kränkande. Då 

hänvisar de däremot till institutionella regler: att man inte får använda vissa ord. 
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 De möjliga läsarna finns både i och utanför det aktuella aktivitetssystemet: institutionella arbets-

givare och kontrollinstanser, professionella kollegor, samt de anhöriga som lekmannamottagare med 

mer personliga syften. Då väcks frågan för vem av dessa aktörer som uppgifterna i journalerna ska 

vara ”ändamålsenliga” och ”tillräckliga”? Journalskrivandet kräver att omsorgspersonalen kan 

föreställa sig olika rekontextualiseringar av texten, och även att de känner till och följer de olika krav 

som ställs på texten vid respektive rekontextualisering. En del krav är explicita, formulerade i SoL och 

i lokala skriftliga rutiner. Men vilka krav på texten har egentligen exempelvis en anhörig? 

 Mina resultat ger alltså skäl att nyansera bilden av att skriftbruket i äldreomsorgen präglas av att 

”den som läser mer eller mindre direkt kan dela perspektiv med den som skrivit” (Karlsson 2006:73) 

 – åtminstone när det gäller den sociala journalen.  

 

En annan motsättning är att olika institutionella auktoriteter kan göra olika tolkningar av hur 

Socialtjänstlagen ska implementeras professionellt. Detta gäller som sagt framför allt vad som ska 

dokumenteras, vilket i sin tur hänger ihop med hur mycket/hur ofta personalen ska skriva. Att inte 

heller de intervjuade är överens om normerna (om t.ex. besök) menar jag kan vara ett uttryck för denna 

otydlighet hos auktoriteterna (men även för att normerna har ändrats under årens lopp). Jag ser vissa 

tecken på att de skiftande tolkningarna yttrar sig i journalanteckningarna, bland annat i hur ofta man 

journalför. De som skriver ofta verkar vara de som uppfattar det som en institutionell norm att man ska 

skriva ofta. Journalföra sällan tycks man kunna göra av olika skäl: rädsla att skriva fel, tidsbrist och 

möjligen för att man har en negativ attityd till journalen som redskap. 

 Journalanteckningarna är inte heller enhetliga när det gäller vad personalen skriver, till exempel när 

de dokumenterar både avvikelser och rutinhändelser. Det verkar finnas visst fog för att säga att var-

dagen i journalen inte nödvändigtvis är en avbild av vardagen på avdelningen; vardagen i journalen 

präglas snarare av varierande uppfattningar om vilken norm som gäller. Exempelvis säger anteckning-

arna om besök inte säkert vilka besök som verkligen har ägt rum, däremot visar de att normerna är 

otydliga om vad som ska dokumenteras. 

 I journalmaterialet är det vanligaste temat den boendes hälsa, trots att det alltså är en social och inte 

en medicinsk journal. Att skriva om det medicinska snarare än det sociala diskuteras av Karlsson & 

Nikolaidou (u.u.:11), utifrån att vårdbiträden och undersköterskor orienterar sig mot olika yrkes-

identiteter. Denna skillnad kan jag inte se i mitt material. Däremot aktualiseras frågan om vilka 

eventuella konsekvenser det kan få om personalen inte dokumenterar vissa händelser. De intervjuade 

problematiserar aldrig konsekvenserna av att de inte skriver att en anhörig har varit på besök, eller att 

den boende uteblev från sin sittgymnastik. Däremot är de medvetna om att det är viktigt att de visar att 

de har tagit sitt ansvar och kontaktat sjuksköterskan – för att ha ryggen fri om det händer något. 

 Normerna för journalföringen lär sig de anställda främst i den professionella praktiken. De 

intervjuade lyfter fram arbetsgruppen som en källa till stöttning, vilket stämmer med mina iakttagelser 

i vardagen under observationerna. Men även i gruppens professionella praktik finns alltså en stor 

variation, vilket skulle kunna försvåra för den som ska lära sig normerna den vägen.  

 

En tredje motsättning mellan institutionell norm och professionell praktik syns i hur och när 

subjekten väljer mellan olika medierande redskap för att rekontextualisera händelser i vardagen. I 

intervjuer och i genomgången av vad som skrivs och inte skrivs i journalerna får jag bekräftat att det 

gäller både ett val mellan olika skriftbaserade redskap, och ett val mellan skriftbaserade och muntliga 

redskap. Motsättningen består i att de inte alltid väljer det som är institutionellt reglerat. 

 Av olika skäl använder omsorgspersonalen inte alltid skriftbaserade redskap i kommunikationen, 

trots att de ser brister med att förlita sig på muntlig rapportering. Bland annat skriver de inte allt i 
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journalen, och läser inte heller allt. En tolkning från min sida är att det verkar ha uppstått en ond 

cirkel: De rekontextualiserar inte allt i skrift, utan förmedlar mycket av det som har hänt muntligt. Det 

blir då mindre viktigt att läsa, och än mindre viktigt att skriva, eftersom man inte kan vara säker på att 

alla läser, och eftersom man ändå måste förmedla informationen muntligt.  

 Här vill jag betona att de anställda verkar se till att tillgängliggöra den information som alla 

behöver för att den professionella praktiken ska fungera på ett effektivt sätt, även om de inte alltid 

följer de institutionella reglerna om vilka redskap som ska användas. Så sker exempelvis när de 

använder den egna listan på frysskåpet i stället för en signeringslista och journalen, eller när de väljer 

att inte journalföra och i stället bara kommunicera muntligt om olika händelser. 

 

En fjärde motsättning finns mellan att de institutionella reglerna slår fast att dokumentation är ett 

viktigt redskap, men arbetsmiljön är inte anpassad för skrivandet som krävs. Flera av de inter-

vjuade påtalar bristen på tid och lugn och ro för att skriva. Däremot verkar de inte se avsaknaden av en 

anpassad skrivplats som ett problem i vardagen. Kanske är det helt enkelt en vardag de är vana vid och 

därför inte ser som problematisk? Även i projektet Skriftbruk i arbetslivet konstaterades att man i 

yrken som inte är typiskt skriftorienterade sällan har en egen skrivplats i traditionell mening, men att 

man inrättar sig därefter (Karlsson 2006:120). Kanske gjorde jag som observatör med egen vana av 

skrivbordsarbete denna avsaknad av skrivplats till en större fråga än den i praktiken är? 

8.1 Slutsats 

Min slutsats är alltså att det finns flera motsättningar i aktivitetssystemet, som på olika sätt blir synliga 

i den roll journalen spelar i vardagen, och i hur vardagen framställs i journalen.  

 I början av denna uppsats lyfte jag ämnet om de ökade kraven på skriftkompetens i dagens arbets-

liv, och kompetensutvecklingsprojektet SpråkSam har sedan funnits med som en aktör i aktivitets-

systemet som beskrivits. Finns det kanske en femte motsättning i detta aktivitetssystem – mellan 

subjektens faktiska kompetens och de krav som ställs på skriftlig förmåga? Efter analysen av journalen 

i vardagen och vardagen i journalen svarar jag ”ja” på den frågan. Men jag vill samtidigt lägga till att 

det verkar vara minst lika viktigt att problematisera de ställda kraven som att höja kompetensen. Jag 

tycker att mina resultat erbjuder en illustration av det som Jansson, Karlsson och Nikolaidou konsta-

terar i sin pågående forskning: att det finns anställda som har svenska som andraspråk kan vara ”en 

faktor som gör vissa problem i verksamheten mer synliga” men att ”problemet snarare ska sökas i 

inneboende konflikter i verksamheten än i bristande språkkompetens”.
22

 

 Mina resultat tyder på att det behövs en grundläggande språklig och yrkesmässig kompetens för att 

våga skriva, för att kunna göra ett relevant urval och sedan kunna överföra budskapet i lämplig form. 

Men de problem jag tycker mig identifiera handlar ändå inte framför allt om bristande kompetens hos 

dem som ska dokumentera, utan mer om vad situationen kräver av dem. De ska först göra ett urval 

bland händelser, utifrån skiftande normer om vad som är viktigt att dokumentera. De bör sedan välja 

korrekt  medierande redskap (som de själva kanske inte tycker är det mest praktiska), formulera sig 

riktigt utifrån de krav som ställs i de olika möjliga rekontextualiseringar som texten kan komma att 

utsättas för, med andra ord tänka på flera olika mottagare samtidigt. Allt detta ska de hantera, i tids-

luckor mellan andra arbetsuppgifter, i en stressig miljö där telefonen ringer och ringer. Situationen är 

troligen lättare att hantera för den som inte upplever hinder i att formulera sig skriftligt. Jag tror dock 

inte att alla svårigheter kan lösas enbart med kompetenshöjande insatser. 

                                                      
22 http://www.nordiska.su.se/forskning/forskningsprojekt/manadens-forskningsprojekt/forskning-i-fokus-

omsorg-som-sprakarbete-1.85986 

http://www.nordiska.su.se/forskning/forskningsprojekt/manadens-forskningsprojekt/forskning-i-fokus-omsorg-som-sprakarbete-1.85986
http://www.nordiska.su.se/forskning/forskningsprojekt/manadens-forskningsprojekt/forskning-i-fokus-omsorg-som-sprakarbete-1.85986
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 Jag vill slutligen återkomma till Engeström, som menar att “(c)ontradictions are seen as having a 

positive impact on activity systems as they are often the cause for transformation and progress” (i 

Nikolaidou 2011:7). Jag har lyft fram flera motsättningar i det aktivitetssystem där den sociala 

journalen fungerar som redskap, motsättningar mellan institutionell norm och professionell praktik. 

Men om motsättningarna ska föranleda en förändring i aktivitetssystemet lämnar jag åt någon annan 

att avgöra. 

8.2 Relevans för språkkonsulter 

Denna kandidatuppsats är mitt examensarbete på Språkkonsultprogrammet. Min förhoppning är att 

denna undersökning ska vara relevant och intressant för andra språkkonsulter, som ofta arbetar med 

kommunikation på arbetsplatser. Jag tror att jag med min studie har visat att det kan vara nödvändigt 

att förstå texter och skrivande i en kontext. Denna kontextkunskap kan behövas för att kunna anpassa 

en åtgärd (t.ex. en kurs) till kundens verkliga behov. Ett möjligt uppdrag för en språkkonsult skulle 

kunna vara att arbeta med dokumentationsutbildning och språkstöd i äldreomsorgen, och då kan min 

studie bidra med värdefull kunskap om kontexten. Som språkkonsult har man nämligen sällan 

möjlighet att göra en kommunikationsetnografisk studie på den arbetsplats där man får uppdrag. 

Därför kan det kan vara en hjälp att ta del av andras resultat från studier av skriftbruk i arbetslivet. 

Även om alla arbetsplatser är unika så kan andras studier erbjuda språkkonsulten en chans att bilda sig 

uppfattning om till exempel den normativa och sociala kontexten för skriftbruket på den aktuella 

arbetsplatsen. 

 Jag tycker att mina resultat ger anledning att problematisera råden om mottagaranpassning som 

språkkonsulter ger till skribenter. Jag menar därmed inte att texter inte ska anpassas efter vem som ska 

läsa dem. Men en text kan ha flera olika mottagare, som har olika behov och syften och befinner sig i 

olika kontexter, vilket i sin tur kan ställa helt olika krav på hur texten bör utformas. Det finns inte ett 

entydigt svar på frågan vad man vill att mottagarna ska ”känna, veta och göra” efter att ha läst texten, 

när olika mottagare ska veta och göra olika saker. I fallet med sociala journaler finns inte heller 

alternativet att skriva flera olika texter, vilket annars är en vanlig rekommendation när ett budskap ska 

riktas till olika mottagare (se t.ex. Ehrenberg-Sundin, Lundin, Wedin & Westman 2008:16). 

 Jag vill också för mina yrkeskollegor upprepa och poängtera det som jag redan har nämnt i min 

slutsats: att en arbetsplats har många andraspråkstalare måste inte alltid innebära att det är andra-

språksfrågan som är den enda relevanta faktorn om man vill förstå och påverka skrivprocessen och 

texterna.  

8.3 Fortsatt forskning 

Med min undersökning menar jag mig kunna bidra till att ytterligare synliggöra ett skriftbruk som inte 

är så väl utforskat och känt. Jag har bemödat mig om att göra resultaten valida i sin kontext, genom att 

kombinera olika metoder och material. Men eftersom detta är en fallstudie behövs det fler studier för 

att kunna pröva resultatens mer generella giltighet. Hur mycket påverkas resultaten av att det var just 

jag som gjorde studien? Hade någon annan sett andra motsättningar, eller tolkat dem annorlunda? 

Dessa frågor skulle kunna besvaras genom att andra genomför fler liknande studier. 

 Jag har fokuserat på kontexten och på hur den påverkar skrivprocessen och texten som slutprodukt. 

Men jag tror att även helt andra studier behövs. Med textanalys som analysmetod skulle man till 

exempel kunna belysa olika språkliga drags betydelse i journalanteckningarna. Man skulle bland annat 

kunna fördjupa analysen av vilka språkdrag som gynnar eller inte gynnar de olika syftena som doku-

mentationen ska fylla (vilket är en fråga som jag bara har snuddat vid, när jag analyserade subjekts-
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utelämningen). Inte minst kunde detta ge värdefull och användbar återkoppling till den vardagliga 

praktiken, till exempel i form av skrivhandledningar och exempel på ändamålsenliga formuleringar. 

 I denna uppsats har jag problematiserat den sociala journalen främst ur skribenternas perspektiv. 

Jag menar att det vore givande att även belysa den ur ett läsarperspektiv. Karlsson (2006) tar upp en 

tendens i dagens skriftbruk i arbetslivet: ”Allt fler kommer att läsa och använda samma texter, och 

måste alltså kunna tolka om dem så att de får ut information som är intressant för deras egen uppgift” 

(Karlsson 2006:144). Även journalanteckningarna omfattas av denna tendens, då de ska läsas av flera 

olika aktörer. Men hur uppfattas och tolkas det som skrivs i den sociala journalen av de olika möjliga 

läsarna? Får de den information de behöver, eller rentav kräver? Detta vore intressant att undersöka. 

8.4 Efterord och tack 

Ett uppsatsarbete är som att simma över en sjö. Att först stå på stranden, se att något verkar intressant 

där ute. Kliva i, simma ut. Sedan inte uppfatta sjön, för att man är mitt i. Bara se små krusningar på 

vågorna, känna tillfälliga strömmar, något mot benet, men bara simma simma och egentligen inte 

förstå var man befinner sig. Inte heller minnas vad som verkade spännande och värt att hoppa i vattnet 

för. Sedan långsamt närma sig den andra stranden, ana sandbotten igen, komma upp på land. Och så 

vända sig om och se ut över samma vatten, men från en annan strand. Och nu ha mycket mer kunskap 

om vad som sker där under ytan. 

 Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till dem som har hjälpt till att göra denna simtur möjlig 

och mindre ensam: min oumbärligt konstruktiva handledare Gunlög Sundberg, min man Peter som 

alltid håller mig flytande, de tillmötesgående enhetscheferna på äldreboendet och sist men inte minst 

omsorgspersonalen på avdelningen – sju professionella vardagshjältar som frikostigt lät mig ta del av 

sin arbetsvardag. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till de anställda 
 

Bakgrund 

Hur länge har du jobbat inom äldrevården?  

På äldreboendet?  

På avdelningen?  

Är du undersköterska eller vårdbiträde? 

Har du fått utbildning via SpråkSam?  

 

Praktiskt runt skrivandet 

Vad behöver du skriva i ditt arbete? (invänta svar, annars ta hjälp av punktlistan) 

 olika signeringslistor?  

 social dokumentation?  

 Mejl? 

 Information till andra? 

o Kollegor? 

o Anhöriga?  

o Chefer? 

o andra …? 

 

När på arbetsdagen brukar du skriva?  

Var brukar du vara när du skriver? (köket, matsalen, ”arbetsrummet” …?)  

 

Mottagaren 

När du dokumenterar i boendepärmen – tänker du då på vem det är som ska läsa?  

Vem tänker du i så fall på, d.v.s. vem tycker du att du skriver för? 

 

Någon av nedanstående, och vem är i så fall viktigast? 

 Kollegor under samma arbetspass? 

 Kollegor under kommande pass? 

 Andra yrkesgrupper som kommer till avdelningen? 

 Chefer?  

 Revision?  

 Den boende själv?  

 Anhöriga? 

 Annan? 

 

Vem tror du läser dokumentationen?   

Vem vet du läser dokumentationen? 

Läser du själv i den sociala journalen? 

 

Varför ska ni dokumentera? 
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Textnormer HUR 

Hur bör man skriva tycker du? (ev. ge hjälp: kort, långt, stava rätt, rätt grammatik …) 

Hur ska man inte skriva? 

Finns det några ord eller uttryck som absolut inte hör hemma i en social journal? 

 

Händer det att du inte förstår vad en annan kollega har skrivit? 

 

Textnormer VAD 

Vilka händelser tycker du är viktigast att dokumentera? Varför? 

Är det svårt att avgöra vad som är viktigt att dokumentera?  

 

Tror du att det finns saker ni skriver som ni inte borde skriva? (Skriver ni för mycket?) 

Tror du att det finns saker ni inte skriver som ni egentligen borde skriva? (Skriver ni för lite?) 

 

Ett konkret exempel: Ska man skriva upp om någon har fått besök? (Varför/varför inte?) 

 

OM NORMERNA 

Var/hur har du fått lära dig hur man ska dokumentera? 

 

Något av nedanstående? Vilken har varit den viktigaste källan? 

 Under utbildningen?  

 Under introduktion när du anställdes?  

 Av andra kollegor? 

 Genom att titta på hur andra gör? 

 Språkombud?  

 Annat? 

 

På dina tidigare arbetsplatser – fungerade dokumentationen likadant som här? 

(Har du jobbat någonstans där det fungerade annorlunda med dokumentationen?) 

 Samma regler?  

 För hand eller på dator?  

 Vad är lättast/bäst: för hand eller på dator? Varför?  

 

Vet du var jag kan läsa mer om vilka regler som gäller för dokumentation? Eller vem jag kan fråga?  

(Hur gör du själv om du är osäker?)  

 

Finns det något annat du tycker att jag behöver veta om jag vill förstå dokumentationen bättre? 
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