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Utgångspunkter 

 Informationssamhället är ett textsamhälle. 

 

 Det finns ett samband mellan den tekniska 
utvecklingen och det ökade skrivandet. 

 

 Skrivandet har också ökat inom de områden där 
kommunikationen sker ansikte mot ansikte. 
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Projekt om textualisering inom 
offentlig förvaltning 2006− 

 13 studerande (Helsingfors, Tammerfors och Vasa 
universitet och Svenska social- och kommunal-
högskolan) 
 8 färdiga pro gradu-avhandlingar, 

 2 kandidatarbeten 

 flera (populär)vetenskapliga artiklar och föredrag 
(www.kotus.fi -> nykykieli -> virkakieli) 

 

 En bok sammanställs under arbetsnamnet ”Kehdosta 
hautaan tuhannen tekstin kautta” (sv. Från vaggan till 
graven via tusen texter) 
 19 artiklar av studerande, forskare och företrädare för 

ämbetsverk 

 

 
 

 

http://www.kotus.fi/
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Siffror om texter 

 Fpa 2009: 
16 miljoner e-brev till klienter 

17 miljoner brev (av dessa 12 miljoner beslut) 

 

 Kommunerna 2009: 
 utkomststöd till 240 000 hushåll, ett beslut ska 
skickas till alla 
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Förbrukningen av papper och 

kartong i Finland 

 

 205 kg/person år 2002 

 241 kg/person år 2007 

 

 Vanda: År 2009 användes 1,5 miljoner fler ark 
än år 2008 (HS 29.10.2010) 
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Enkät om skrivande i daghem 

 Genomfördes sommaren 2009 

 Totalt 1 283 svar 

 Finskspråkiga daghem 

 Hela landet 
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Skrivandet har ökat 
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Hur mycket tid går åt till att skriva 

i daghem? 

Per vecka: 

 över 10 timmar 7 % 

 6–9 timmar 16 %  

 2–5 timmar 61 %  

  

→ en fjärdedel av de anställda skriver en dag 
eller mer per vecka 

 

(Pyhäniemi 2009) 
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Modellfragment i frasbanken vid 
Socialverket i Helsingfors 

 <KELA 
 Förmåner som fpa betalat har kontrollerats från 

fpa:s datasystem. 

 <TARV 
 behovet av transportstöd enligt sökanden 

 <ELVAK 
 Klientens vårdnadshavare beviljas inte understöd för 

specialbarnvaktsverksamhet. Motiveringarna till 
beslutet är: 
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Beslut om utkomststöd 

 BESLUT (övers.) 

 för tiden 01.08.2007−31.10.2007 

 

 Ni beviljas 123,45 e i utkomststöd för augusti, stödet sätts in på 
ert konto. 

 

 Ni beviljas 234,56 e/månad i utkomststöd för sept.–okt., stödet 
sätts in på ert konto. 

 

 Fyll i ert kontonummer i bifogade meddelande så att stödet kan 
betalas. 

  

 (Saara Helander 2008) 
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Ett modellfragment 

 Ni har fått bostadsbidrag utan grund för tiden 
x–y. Att bidraget har betalats till för stort belopp 
beror på att bidragstagaren är död. (Övers.) 
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Forskningen … 

 skisserar de samhälleliga utvecklingslinjerna och 
deras förhållande till språket och språkbruket 

 

 utreder orsakerna till problemen för att möta 
språkvårdens behov (fokus på lösningar) 

 

 bistår språkvården med information om olika 
texttyper. 
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En medveten språkpolitik 
 

 Lagstiftning: språklagen, grundlagen, samiska språklagen 

 

 Rätten att använda sitt eget språk. 

 

 Skyldigheten att tillhandahålla information och service på ett 
visst språk och rätten att få information och service på ett visst 
språk. 

 

 Också kvalitetskrav: texterna ska vara begripliga, klara och 
sakliga. 
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En oavsiktlig språkpolitik 

 Lagar och trender som leder till ökad 

textproduktion 
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En oavsiktlig språkpolitik: följderna 

 Kvaliteten ger vika för kvantiteten: texter 
massproduceras i system som inte är gjorda för 
skrivändamål 

 

 Kanslispråket frodas 

 

 Det skrivna får större betydelse än det talade, 
vilket också påverkar kundmöten 

 

 Standardiseringen gör texterna mer homogena, 
men berövar textförfattarna deras eget språk. 



16 

Källor 
 Heikkinen, Vesa 2000: Tekstuaalinen pirunnyrkki. − 

Heikkinen & Hiidenmaa & Tiililä, Teksti työnä, virka 
kielenä.  

 Pyhäniemi, Saija 2010: Päiväkotien kirjoitustyöt: mitä, 
miten ja milloin? Kielikello 1/2010. 

 Siltala, Juha 2004. Työelämän huonontumisen lyhyt 
historia. 

 Tiililä, Ulla 2009: Utbildning förbättrar både texter och 
skribenter - om nyttan av klarspråkskurser. − Eva 
Olovsson (red.) Service på nätet. 

 Tiililä, Ulla 2010: Kielipolitiikka − tietoisten ja 
tahattomien toimien summa. Julkishallinnon kieli 
vaatimusten ristipaineessa. − Lappalainen & Sorjonen 
& Vilkuna (red.) Kielellä on merkitystä. Näkökulmia 
kielipolitiikkaan.  


