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Myndigheterna utför numera sitt serviceuppdrag även på nätet, i kommersiella nätverkstjänster 
som Facebook eller genom myndigheternas egna forum för kontakt. Myndigheterna har på detta 
sätt blivit mer lättillgängliga för allmänheten, men vad är det egentligen för sorts institutionell 
kommunikation som äger rum i dessa forum? Tidigare forskning om institutionella samtal har 
bl.a. visat att institutionernas sätt att tänka och tala om världen är knutna till institutionella 
kategorier och termer, och att användningen av dem i vissa fall kan leda till kommunikations-
problem eftersom den enskilda inte är insatt på samma sätt, utan utgår från sitt vardagliga sätt att 
tänka och tala (se t.ex. Linell 2011). Också i digitala myndighetssammanhang har det visat sig 
vara svårt för den enskilda att veta vilka ordval som är gångbara i myndighetens sfär och vad de 
står för, t.ex. vid användning av digitala sökfunktioner på en myndighets webbplats (Hanell 
2012). Samtidigt finns det forskning som pekar på att specialiserade fackord inte alltid leder till 
synliga kommunikationsproblem i institutionella samtal (Melander Marttala 1999).  

I vår presentation vill vi diskutera exempel på hur kommunikationen mellan enskilda och 
myndighetsföreträdare ter sig i servicedialoger i digitala forum. Syftet är att utforska hur 
deltagarna hanterar institutionsanknutna ordval (kategorier och termer). Hur balanserar 
deltagarna mellan ”vardagliga” och institutionellt ”korrekta” ordval? Anpassar sig deltagarna till 
varandras ordval? Uppstår behov av att hantera motsättningar mellan de perspektiv eller 
kunskaper som kommer till uttryck genom ordvalen? Vilka mönster är specifikt relaterade till den 
digitala kontexten? Skillnader i kontexten som kan tänkas påverka är bl.a. att servicedialogerna 
äger rum i offentligheten, skriftligt och med potentiellt fler deltagare. Materialet är service-
dialoger hämtade från Försäkringskassans Facebooksida ”Förälder” och Huddinge kommuns 
webbforum ”Fråga servicecenter”. 
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