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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats har som syfte att undersöka identitetsskapande i fyra svenska 
myndigheters årsredovisningar. Materialet består av förorden i årsredovisningar från åren 
2000 till 2015 skrivna av myndigheternas chefer. Den kvantitativa texttema-analysen är 
baserad på Jämtelids avhandling från 2002 Efter en närläsning av samtliga texter delades 
teman in i kategorier och instanserna av varje tema räknades. Resultatet visar vissa trender i 
text- och identitetsskapandet. De två nyare myndigheterna väljer att explicit introducera vilka 
de är och pekar ut delar av verksamheten och specifika arbetsuppgifter. De två mer etablerade 
myndigheterna väljer att istället identifiera sig själva kring utomstående påverkan på 
verksamheten. Trenderna kan bero på ökad längd på texterna där både intern och extern 
kommunikation får utrymme såväl som en ökning av marknadsförande diskurs.  
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1. Inledning 
Hur en person väljer att framställa sig själv är ett sätt att enkelt tyda dens identitet. Detsamma 
gäller för texter och dess avsändare. ”Who you are is partly a matter of how you speak, how 
you write as well as a matter of embodiment — how you look, how you hold yourself, how 
you move, and so forth” (Fairclough 2003: 159). Hur avsändaren för en verksamhets text har 
valt att formulera sig och lagt upp informationen kan indikera vad den anser om 
organisationen. Identiteten visar sig i textens utformning och vad den innehåller.  
Företag, myndigheter och andra organisationer i Sverige måste enligt svensk lag framföra en 
årsredovisning varje år. Delar av vad den ska innehålla är även det reglerad av lag. En icke 
obligatorisk del är förordet från verksamhetschefen. Denna inledande text brukar döpas till 
VD har ordet och presenterar chefens syn på verksamhetsåret som gått. Hur texten 
formuleras, var fokus läggs och hur de presenterar information indikerar hur de vill skapa och 
framföra myndighetens identitet. Identiteten som skapas kan framställas som extern såväl som 
intern. 

Organisationer vill skapa sig en identitet. Positiv identitet är ett viktigt inslag i en verksamhet 
för att mottagarna av dess produkter ska gilla vad myndigheten gör. Det är också ett inslag i 
hur verksamheterna beskriver sig själva. De lexikogrammatiska resurserna för 
identitetsskapande har förändrats över tid (Balmer 1998). Förordet i en årsredovisning kan på 
så sätt även vara ett utrymme för marknadsföring, även för myndigheter med statlig 
finansiering.   

I denna kandidatuppsats undersöks texttema med den grafiska meningen som analysenhet. 
Genom att undersöka var fokus läggs i förorden, vad de grafiska meningarnas teman 
innehåller, undersöker jag i denna uppsats hur myndigheter skapar sig en identitet under 
2000-talet och hur olika teman har förändrats över tid.  

Uppsatsen är skriven inom ramen för forskningsprojektet ”En ny genre och dess arkeologi: 
Svenska myndigheters värdegrundstexter” som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 
2016-2018. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kandidatuppsats är att diakront undersöka internt och externt 
identitetsskapande i svenska myndigheters årsredovisningar. Jag gör en kvantitativ temaanalys 
av de inledande texterna i dokumenten där myndighetschefen beskriver verksamhetsåret, det 
s.k. VD har ordet. För att uppfylla syftet har jag delat in undersökningen i två frågeställningar. 
Den första gäller hur texterna förändras över tid inom samma myndighet. Den andra har som 
mål att jämföra de olika myndigheterna.  

1. Hur har de olika myndigheternas identitetsskapande förändrats över tid? 
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2. Hur skiljer sig identitetsskapande myndigheterna emellan? Vad finns det för skillnader 
och likheter?  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Textlingvistik och textbindning 

Inom textlingvistiken forskas det om just texter. Det forskas om hur hela texter är uppbyggda, 
hellre än att bara undersöka enstaka satser. En text är inom lingvistiken ett talat eller skrivet 
verk som bildar en enhet. En mottagare av ett språk kan skilja på vad som är en enhetlig text 
och vad som bara är en samling av meningar som inte hör ihop. Det krävs en koherens för att 
texten enkelt ska kunna bli förstådd. Alltså, att texten är sammanhängande och hålls ihop av 
ett övergripande ämne genom hela texten.  ”Den har en tematisk koherens, alltså ett band 
mellan delarna som består i att de handlar om något gemensamt” (Hellspong & Ledin 1997: 
35). Vidare beskriver Hellspong och Ledin (1997) att textens koherens är hierarkiskt 
uppbyggd, med under- och överordnade nivåer, och att detta är viktigt för att en text ska 
uppfattas som sammanhängande när temat i den grafiska meningen syftar tillbaka på temat 
som presenteras i den föregående grafiska meningen (1997:35). Begreppet kohesion, eller 
textbindning, är viktigt för hur vi uppfattar en text. Om vi ska förstå en text rakt igenom är det 
viktigt att genom textbindning skapa en sammanhängande enhet som mottagaren kan 
uppskatta och framför allt förstå. Utan textbindning skulle läsaren ha svårare att förstå vad 
texten försöker meddela (Halliday & Hasan 1976). För att kunna prata om texters uppbyggnad 
och innebörd måste först vad som är och inte är en text identifieras och förstås. ”A text is a 
passage of discourse which is coherent in these two regards: it is coherent with respect to the 
context of situation, and therefore consistent in register; and it is coherent with respect to 
itself, and therefore cohesive. Neither of these two conditions is sufficient without the other, 
nor does the one by necessity entail the other” (Halliday & Hasan 1976: 23). En text är alltså 
koherent på två sätt enligt Halliday och Hasan. Den är koherent mot sin situation och kontext 
och samtidigt koherent mot sig själv. Båda sorters bindningar krävs för att en text ska förstås. 

1.2.2 Om årsredovisningen 

Ett företag, myndighet eller annan verksamhet har en skyldighet att varje år redovisa de 
ekonomiska händelserna inom verksamheten under det gångna året. En årsredovisning har 
obligatoriska element som en balansräkning, resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse 
och en kassaflödesanalys för större företag. Redovisningen är alltså en viktig del av 
kommunikationen för att bedriva en transparent verksamhet. De obligatoriska delarna av 
årsredovisningen är alla tillbakablickande beskrivningar av det år som gått. Ett stort antal 
årsredovisningar innehåller även delar som inte är obligatoriska men som bidrar till den 
övergripande kommunikationen. De delarna liknar varandra i olika verksamheters 
årsredovisningar (se Årsredovisningen som genre längre ner) och beskriver verksamheten i 
stort eller erbjuder en snabb överblick över händelser inom verksamheten som inte 
nödvändigtvis är ekonomiska. De icke obligatoriska delarna kan presenteras som en del av en 
inledning eller ha en tydlig avsändare i det så kallade ”VD har ordet” där verksamhetschefen 
får presentera det gångna året.  
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Årsredovisningens avsändare är styrelsen, vare sig de är tydliga eller ej. Årsredovisningar är 
allmänna publiceringar och på så sätt tillgängliga för alla att läsa. Den är ett krav utifrån 
Sveriges lag för att regeringen ska förstå hur företag, myndigheter och andra bedriver sina 
verksamheter, en slags transparens, men ska även vara skrivna på ett sådant sätt att den 
nyfikne också ska förstå den. 

2. Tidigare forskning  
År 1998 ansåg Balmer att verksamhetsidentitet inte var tillräckligt undersökt i forskningen. 
Jämtelid (2002) nämner att nordisk forskning om kommunikation i organisationer sker främst 
vid handelshögskolor där de samarbetar med andra discipliner och inte nödvändigtvis med de 
språkvetenskapliga institutionerna (2002: 24). Det finns heller inte mycket språkvetenskaplig 
forskning rörande årsredovisningar och dess förord. Genreforskningen är dock stor och 
därmed även kritiken kring den.  

Här presenteras tidigare forskning inom texttema, årsredovisningen som genre och 
marknadskommunikation.  

2.1 Texttema 

Den forskning som är av störst relevans för min uppsats är Kristina Jämtelids avhandling från 
2002. Hon använder hon sig av temaanalys för att undersöka det globala företaget Electrolux 
textproduktion. Genom temaanalys och undersökning av texternas drag och steg studerar hon 
”hur företagets kultur och image förmedlas i de analyserade texterna” (2002: 11)  för att svara 
på vilka likheter och skillnader som kan hittas i liknande texter från olika avsändare. Här 
kopplas både textlingvistik och tematik med identitet, företagskultur och image ihop.  

2.4 Identitet 

Från 1950-talet och fram till 2000-talet delar Balmer (1998) in utvecklingen av  i fem Stages, 
perioder. Forskningen har gått från att fokusera på corporate image, verksamhetens externa 
image (Period 1, 1950-1970-talen), till corporate identity, den interna verksamhetsidentiteten 
(period 2-3, 1970-1998). Under den senare delen av 1990-talet utvecklades begreppet 
verksamhetsidentitet ytterligare då mottagarna av både det interna och externa 
identitetsskapandet beskrevs som annorlunda från mottagarna av verksamheternas produkter 
(Balmer 1998: 985).  

Olika författare och forskare använder sig av olika termer för att förklara liknande fenomen. 
Balmer (1991) anser att ”corporate personality” är vilka värderingar medarbetarna har inom 
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verksamheten. Även Downey (1986/7) hävdar att ”corporate identity” härstammar ur 
verksamhetskulturen. 

2.3 Marknadskommunikation  

Myndigheter, liksom vilken annan organisation som helst, använder sig av kommunikation för 
att marknadsföra sig själva och forskning om marknadskommunikation finns det gott om.  

Ledin och Machin (2015) ser hur universitet använder sig av New Public Management (NPM) 
och på så sätt efterliknar kommersiella organisationer. De menar ”att detta språk är en del av 
en process där makt förflyttas från forskare och lärare till ledningen. Det underminerar 
professionerna och riskerar att försämra – inte förbättra – kvaliteten (2015: 6). De gör en 
fallstudie av Örebro Universitets multimodalitet för att beskriva hur universitetets 
kommunikation liknar den av ett kommersiellt slag. De lägger sig kritiskt kring denna typ av 
marknadskommunikation. Jag anser dock att universitet är en verksamhet som vilken annan 
och kräver då en viss mån av marknadsföring för att locka kunder, som i detta fall är blivande 
studenter, till de produkter (utbildningar) de har att erbjuda eventuella kunder (studenter). 

Andra bidrag för forskningen om marknadskommunikation kommer från Askehave som 
skriver om kommunikativa mål (1999). Hon riktar kritik mot kategorisering av 
kommunikativa syften och att marknadsföringsgenren (”the promotional genre”) som Bhatia 
(1993) framför är för bred för att allt som ingår i den kan klassas som en enda genre. 

Frandsen, Johansen och Nielsen (1997) skriver om International markedskommunikation i en 
postmoderne verden där de går igenom fyra centrala genrer för marknadskommunikation och 
svarar på vilka kommunikativa mål de har och vilka retoriska strategier som ska bygga upp 
dem. De vill med den framtagna IMK-modellen förstå genre och textgrupper som har samma 
kommunikativa mål. De kommunikativa målen kan pekas ut från avsändarens avsikt för en 
text och mottagarens förväntning av densamma. De kommunikativa målen bestämmer också 
de retoriska strategier som används. De presenterar en infallsvinkel av genrebegreppet där 
fokus läggs på de språkliga delarna av marknadskommunikationen för att lättare kunna 
identifiera kontexten och kulturen i marknadstexterna (1997: 41). 

I Ohlssons avhandling från 2007 analyserar han svenska pensionssparandets texter och dess 
domesticering. Finansiella texter om pensionssparande har blivit vardagliga och självklara i 
svenska hushåll (2007: 4). Han undersöker bl.a. hur avsändarna av dessa texter presenterar 
produkterna och hur relationen mellan avsändare och mottagare ser ut. 

2.2 Årsredovisningen som genre 

Forskare har över tid presenterat skilda resultat om vilken genre årsredovisningen tillhör. 
Årsredovisningen är en tungt reglerad skrift där de obligatoriska delarna ser likadana ut från 
år till år, på grund av att det finns en lag som bestämmer vad en redovisning faktiskt ska 
innehålla. Men även de delar av dokumentet som inte är obligatoriskt ser ändå relativt lika ut. 
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Detta gör att årsredovisningen kan bidra till att bli en genre inom företagskommunikation. 
Inom årsredovisningen blandas genrer från det mer narrativa förordet till finansiella tabeller 
till reklam ”och diskurser lånas från en genre till en annan. Årsredovisningen bygger 
dessutom på fram- och tillbakablickande på andra texter” (Jämtelid 2002: 23).  

Årsredovisningen i sin helhet kan ses som en blandning av olika genrer och diskurser. 
Förordet eller ”VD har ordet” ser Ohlsson (2004) ”som en egen, ganska stabil genre inom den 
större genren årsredovisningar” (2004: 240). I den korta uppsatsen undersöker Ohlsson hur 
språket i förordstexterna från femton stora svenska företag ser ut åren 1981, 1991 och 2001. 
Han granskar ordgrupper för att se vad det skrivs mest om under de aktuella årtalen.  

Skulstad (1997) gjorde i sin avhandling en kvalitativ studie av årsredovisningar med en 
genreanalys som utgångspunkt. Avhandlingen har som syfte att undersöka olika genrer inom 
affärstexter. Skulstad beskriver själv sin studie som en pragmatisk undersökning som 
identifierar hur retoriska strategier och lexikala val används för att nå det kommunikativa 
målet (1997:6). Hon tar teorier från Swales CARS-modell (1981) och utvecklade en egen 
analysmodell hon kallar RECON för att analysera textuella mönster. Nya genrer skapas 
genom kommunikativa behov och typiska drag för de nya genrer som uppstår är 
interdiskursivitet och metadiskurs (1997: 294f).  

Frandsen, Johansen och Nielsen (1997) arbetar inte specifikt med årsredovisningar, utan med 
marknadskommunikation och genrer som finns däri. De har valt att behandla reklamannonser, 
utskick, broschyrer och pressmeddelanden som fyra olika genrer inom 
marknadskommunikation som alla har som mål att marknadsföra en produkt eller verksamhet. 
Årsredovisningen skulle dock kunna läggas i den komplexa genren, där fokus läggs både på 
produkt och på externt identitetsskapande (1997: 120f).  

3. Teori 
I det här avsnittet presenteras relevanta teorier som är till hjälp för den här undersökningen.  

3.2 Texttema 

Den här studien fokuserar på texters textteman. Vad som är temat i en text är mer än vad 
texten handlar om i stort. I vilken ordning informationen presenteras, om den är ny eller något 
som redan har etablerats är också relevant. I textlingvistisk teori om tema lägger Halliday & 
Hasan (1976) texttema i den textuella metafunktionen. Inom den textuella metafunktionen 
agerar tema som en markör för hur avsändaren har organiserat sina satser i texten (1977: 27). 
Temat i satsen hamnar generellt först, som ett fundament placerat före det finita verbet, följt 
av remat. ”Temat är det man 'talar om' medan remat är det man 'talar om’”(Jämtelid 2002: 
68). 
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Hellspong & Ledin (1997) placerar tema i den ideationella metafunktionen, vilken handlar om 
textens innehåll (se Halliday 1994). De presenterar, utöver tema, även uppdelningar av 
tematisering. De delar först upp tema i makro- och mikrotema som en metod för att undersöka 
vad som är huvudämne för hela texten, alltså vad som är makrotemat. Mikrotema är ett 
underämne som är underordnat makrotemat (1997: 118). Makro- och mikroteman kan vara 
explicita eller implicita. Ett explicit tema är något som just explicit pekas ut i texten medan 
implicit kan vara lite svårare att identifiera (1997: 121f). Det är på så sätt skillnad mellan en 
hel texts tema och en enskild sats tema. En hel text kan handla om exempelvis en viss typ av 
hörlurar medan en sats inom samma text handlar om ljudkvaliteten. Satsens tema hör 
fortfarande samman med hörlurarnas beskrivning men handlar inte tematiskt om just 
hörlurarna. Hellspong och Ledin (1997) beskriver även textens tema utifrån en 
innehållsstruktur med brukstexten som utgångspunkt. Deras definition av tema är "vad 
frågeställningen rör sig kring, genom hela texten eller på något särskilt ställe i den" och temat 
söks "genom att ställa frågan: 'Vad handlar texten om, här eller i stort?"' (1997:117f). Det 
texten handlar om i stort är makrotemat, ämnet som går genom hela texten, och mikrotemat är 
vad ett enskilt stycke eller en mening handlar om ”just här”.  

Jag är inte ute efter att undersöka makrotemat i årsredovisningarnas förordstexter. Syftet med 
förordet är redan presenterat och på så sätt är makrotemat redan utstakat. Temat som jag 
undersöker är den grafiska meningens teman för att hitta vad som talas om mest i texterna och 
på så sätt undersöka hur en identitet av myndigheterna skapas. Temat indikerar vad som talas 
om och indikerar då även hur myndigheten vill presentera sig själva och skapa sig en identitet. 
Denna metod är mer lik det Jämtelid gör än vad Hellspong och Ledin förklarar. 

En annan som talar om tema är Fairclough (1992). Han lägger tema i ett diskursanalytiskt 
perspektiv där en temaanalys av texter kan visa en bild av bland annat dess retoriska struktur. 
Eftersom temat ofta läggs som fundament i meningen placeras där den viktigaste 
informationen. En texttema-analys kan peka ut retoriska strategier, vad skribenten tycker är 
viktig information (1992: 183, Jämtelid 2002: 75). Det avsändaren tycker är viktig 
information kan kopplas till den bild och identitet av den grupp avsändaren representerar vill 
bygga upp. Exempelvis hur en myndighets VD väljer att lägga fram information om 
verksamhetsåret kan visa vilken verksamhetskultur och identitet han eller hon vill visa upp för 
de interna och externa mottagarna (Fairclough 1992) anser också att ingen text står ensam, 
utan måste beskrivas utifrån sitt sammanhang och kontext i relation till andra texter. Jag 
beskriver därför årsredovisningen och dess förords sammanhang kort i det tidigare avsnittet 
Bakgrund).  

Min texttema-analys tar avstamp i teorier om tema. Metoden är inspirerad av Kristina 
Jämtelids avhandling från 2002. Jag använder mig av tema som ett sätt att peka ut retoriska 
strategier och på så sätt se hur avsändaren av texterna vill skapa en identitet av myndigheten 
den representerar.  
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3.3 Identitet  

En organisations identitet är vad mottagare, anställda och andra som kommer i kontakt med 
organisationen tänker om dess karaktär och värderingar (Jämtelid 2002: 31). Identiteten ligger 
nära organisationernas kultur och image. Identiteten uppfattas av mottagarna men kan skapas 
av medlemmarna av organisationen som ansvarar för extern kommunikation, exempelvis 
förordet i en årsredovisning. Genom att studera identitetsskapande i en text kan forskaren se 
hur organisationen i fokus vill visa ’vilka vi är’ för de externa mottagarna (Hatch & Schultz 
2000, Jämtelid 2002).  

Hatch och Schultz (2000) menar att man kan genom att undersöka texter kan läsaren få en idé 
om verksamhetens identitet. De skiljer på ”corporate identity” och ”organizational identity” 
där skillnaden ligger i mottagaren av texten. ”Corporate identity” förklarar ”how an 
organization expresses and differentiates itself in relation to its stakeholders” (2000:13). 
Symbolerna riktade till aktieägarna skapas av ledningen i verksamheten. ”Organizational 
identity” skapas av de interna medarbetarna i verksamheten och deras förståelse för ’vilka vi 
är’ (2000: 15). ”Organizational identity” och ”Corporate identity” skiljer sig även i hur de 
förmedlas till sina mottagare. ”Corporate identity” ”förmedlas via indirekta 
kommunikationskanaler såsom tv, tidningar, video och Internet medan "organizational 
identity" förmedlas direkt genom den vardagliga kommunikationen i 
organisationen” (Jämtelid 2002: 32). 

Identitet kan alltså vara internt och externt riktat. En intern riktad identitet talar till den interna 
verksamheten, till medarbetarna och chefer medan en extern riktad textidentitet också riktar 
sig till kunder, aktieägare och andra verksamheter. Både det interna och externa 
identitetsskapandet används som ett sätt att positionera sig gentemot mottagarna (Jämtelid 
2002).  

Jämtelid (2002) försöker i sin avhandling reda ut begreppet verksamhetsidentitet och 
organisationskultur i det globala företaget Electrolux. Jämtelid gör dock skillnad på identitet 
och image, något jag inte gör. Identitet definierar hon som något internt, något som de 
delaktiga inom verksamhetskulturen upplever, medan image är den kulturen de externa 
mottagarna tar del av (2002: 31). Jag tar båda begreppen i beaktning men väljer i denna 
uppsats att kalla det för externt och internt identitetsskapande.  

Var i denna definition av internt och externt identitetsskapande förorden från svenska 
myndigheters årsredovisningar hamnar diskuterar jag i resultatdelen av uppsatsen. Jag 
refererar till identitet som hur myndigheterna har valt att visa upp sitt eget arbete och hur de 
framställer sig själva gentemot liknande verksamheter. 

Begreppet identitet har förändrats över tid. Identitetsforskning inom marknadsföring har gått 
igenom många förändringar och utvecklingar, främst i USA och kontinentala Europa och 
Storbritannien (Balmer 1998). På senare tid har även forskning utförts i Asien. I Balmers 
(1998) artikel pekas 4 perioder av forskning ut och beskriver hur varje period har bidragit till 
hur man analyserar verksamhetsidentitet. Balmer (1998) beskriver hur forskningsläget sett ut, 
hur verksamhetsidentitet (”Corporate Identity”) har utvecklats och vad som stod på tur inför 
2000-talet. Balmer följer utvecklingen av begreppet från 1950-talet fram till sent 1990-tal. 
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Han menar att många som arbetar med en verksamhets identitetsskapande använder termen 
identitet för att beskriva vad verksamheten är och gör (Balmer 1995). Han talar också om 
strategic identity, att verksamheter arbetar med att deras identitet ska uppvisa samma bild som 
dess uppdrag och tankar (Balmer 1995, citerad i Balmer 1998: 978) och att det ibland uppstår 
variationer i en verksamhets identitet i samband med image och rykte. Balmer anser att ”the 
key to acquiring a favourable image and reputation is the management of an organisation's 
identity” (1998: 965f).  

I denna studie relateras teorierna om att en verksamhets identitet skapas av 
verksamhetstexternas avsändare till vad en text fokuserar på. Analysen visar vad temat 
innehåller och på så sätt kan en bild av verksamheten framställas. Temat är kopplat till 
identitet i den mån att när temats innehåll undersöks och kategoriseras visas hur 
myndighetens chef skapar en verksamhetsidentitet för textens mottagare.  

3.4 Marknadskommunikation  

Den språkvetenskapliga forskningen om marknadskommunikation kan kopplas till teorier om 
hur verksamhetens identitet skapas i att teorierna om marknadskommunikation kan användas 
för hur verksamheter arbetar med identitetsskapande. Exempelvis anser Odell (1985) att de 
som arbetar med företagstexter och identitetsskapande, både internt och externt, låter sig 
påverkas i sitt skrivande av arbetsplatsens kultur. Skribenterna påverkas av verksamhetens 
värderingar och skriver texterna utifrån dessa (1985: 250). På grund av detta måste en 
undersökning av företagstexter inte bara studera det textuella utan borde även analysera 
texternas sammanhang (Jämtelid 2002: 30, Fairclough 1992: 198).  

Årsredovisningen kan ingå i en extern bild av en verksamhetskultur (Gunnarsson 2000). 
Årsredovisningen och skribenten bakom har stor förståelse för verksamhetens värderingar och 
har internaliserat dem på ett sådant sätt att det som tematiseras i förorden återspeglar 
verksamhetskulturen och dess identitet.  
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4. Metod  
Undersökningen är en kvalitativ studie över förorden i fyra myndigheters årsredovisningar 
åren 2000-2015. Metoden utgår från en texttema-analys framtagen av Kristina Jämtelid i sin 
avhandling från 2002. Min metod för texttema liknar hennes i att jag först gör en närläsning 
av texterna för att i varje grafisk mening hitta temat. Jag överblickar sedan samtliga teman 
och kategoriserar dem. Kategorierna för de grafiska meningarnas teman är framtagna efter 
identifieringen av temana, så att kategorierna blir ett resultat i sig för att visa vad 
myndigheterna skriver mest om i förorden. Genom att se vad en myndighet väljer att skriva 
mest om, alltså vad temat innehåller, kan man koppla hur de väljer att framställa sig för 
årsredovisningens läsare och på så sätt skapar sig en identitet.  

4.1 Texttema-analys 

Modellen för texttema-analysen är framtagen av Jämtelid i avhandlingen från 2002. Hon 
använder metoden för att undersöka hur texterna inom det globala företaget Electrolux har 
förändrats genom olika steg i skrivprocessen. Med hjälp av modellen visar hon på var fokus 
har tilldelats i texterna och klassificerar även olika kategorier av teman. Jag använder mig av 
en något modifierad modell av den Jämtelid framför. Jämtelid identifierar den grafiska 
meningens texttema genom att hitta ”den första enhet i varje mening som på ett eller annat 
sätt är relaterad till personen, företaget, produkten eller konsumenten och som alltså 
innehållsmässigt tillför de övergripande texttemana något” (Jämtelid 2002: 70). I min modell 
kan temana syfta på andra företeelser än just en person, företaget, produkten eller 
konsumenten, även om de kan förekomma. Temaanalysen i den här studien är alltså baserad 
på Jämtelids definition av innehållsligt tema, där tema inte analyseras utefter position eller 
grammatisk funktion i meningen. Jag, liksom Jämtelid, vill se vad texterna egentligen handlar 
om på en meningsnivå. Den grafiska meningens tema är vad meningen handlar om och 
texttema används här för att se vad avsändaren valt att fokusera på och kopplas till hur de vill 
framställa myndigheten och skapa sig en identitet. 

För att undvika att min metod blir ett resultat i sig har jag istället gjort närläsningen och 
kategorierna som en del av analysen. Jag identifierar temat i alla grafiska meningar i texterna 
och kategoriserar sedan dessa teman med underkategorier för helhets- och delfokus. 

Alla grafiska meningar har inte nytt tema. Med det menar jag att det förekommer exempel på 
meningar då temat i en mening syftar tillbaka på något som nämns i föregående mening. Ta 
exempelvis följande meningar.  

(1) Termin 6 är nästan över. (2) Den tillbringades med en uppsats.  

I mening 1 är temat Termin 6. Temat i mening 2 är Den, vilket syftar på den terminen och 
fungerar här som ett rema till temat i första meningen. I fall där detta förekommer i de 
analyserade texterna hanteras remat som ett eget tema för denna grafiska mening och hamnar 
i samma kategori som temat det syftar på.  
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Grafiska meningar kan även bestå av en huvudsats såväl som en bisats. Över- och 
underordnade satser i samma grafiska mening vill grammatikforskare lägga i olika 
satsscheman (Engdahl 2000) och får därför ibland olika teman. Då underordnade satser inte 
får lika starkt tema som den överordnade satsen har jag valt att endast kategorisera 
huvudsatsens tema.  

4.2 Kategorisering av tema 

Kategoriseringen av temana i texterna utförs efter en närläsning och identifierande av tema i 
varje grafisk mening. Antalet instanser av varje temakategori presenteras i tabell för att på ett 
överskådligt sätt kunna utgöra var största fokus läggs i en text. 

Fler kategorier än de tre i exemplet nedan kan förekomma och underkategorierna kan komma 
att heta annat än Helhet och Del för förtydligandes skull.  

Det totala antalet textteman i varje text är detsamma som antalet grafiska meningar.  

Eftersom texterna är så pass olika långa (se tabell 2: Material) vore det inte ett rättvist resultat 
att säga att text 1 har fler instanser av tema 3 om text 1 är längre än de andra texterna. En 
längre text har fler teman än en kortare text, eftersom den har fler meningar. Detta leder till en 
orättvis presentation av resultaten och på så sätt blir slutsaten inte korrekt. För att lösa detta 
problem följer en mer relativ analys av antalet teman per grafisk mening, just för att visa en 
mer rättvis bild av identitetsskapandet. I den relativa analysen presenteras resultaten i utdrag 
ur den fullständiga resultattabellen och antalet instanser av ett slags tema diskuteras i 
procentform. Den procentuella uträkningen görs genom att dividera en instans av en 
temakategori med det totala antalet grafiska meningar i samma kolumn. En text med totalt 20 

Tabell 1: Exempel på kategorisering av tema

Kategorier Underkategori Myndighet 1 
år xxxx

Myndighet 2 
år xxxx

Myndighet 3 
år xxxx

Myndighet 4 
år xxxx

Kategori 1 Helhet

Del

Kategori 2 Helhet

Del

Kategori 3 Helhet

Del

Övrigt 

Totalt
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meningar där 5 av de är av Kategori 1 Helhet är alltså 25 % av texten uppbyggd av det temat 
(5 delat på 20).  

4.3 Jämförande analys 

Eftersom jag analyserar fyra olika myndigheters texter blir det en självklarhet att jag jämför 
skillnader och likheter myndigheterna emellan, såväl som den diakrona jämförelsen. Med en 
jämförande analys kan jag utpeka skillnader och likheter myndigheterna emellan och se hur 
tematisering och identitetsskapande har förändrats över tid. Kan man se kopplingar mellan 
identitet och tema beroende vilken typ av myndighet det är? Det hoppas jag kunna svara på i 
en jämförande analys. För en tydlig presentation räknar jag även här ut antalet tema per 
grafisk mening i procent avrundat till närmaste decimal. Resultaten ställs upp i tabellform.  

!11

Antalet instanser av temakategori 

 ÷  = Del tema per grafisk mening 
Antalet grafiska meningar i texten 



5. Material  
En årsredovisning är ett dokument för en hel verksamhet, som ska sammanfatta hela 
verksamhetens arbete över ett års tid. 

Mitt material består av 57 årsredovisningar från fyra svenska myndigheter med olika 
inriktningar. Jag har valt en teknisk inriktad myndighet (Finansinspektionen), ett universitet 
(Uppsala), en kulturinriktad (Statens Historiska Museer) och en för hälsa och välfärd (Forte). 
I detta avsnitt presenterar jag kort om varje myndighet och information om 
årsredovisningarnas förord. 

Totala mängden grafiska meningar är för samtliga texter sammanlagt för myndigheten. De 
olika texternas separata antal grafiska meningar presenteras i resultatets tabeller.  

Texterna är insamlade i februari och mars 2016 och är från år 2000 till 2015 med undantag för 
Forte som startade 2001. Årsredovisningslagen från 1995 verkställdes 1996. Enligt lagen är 
förordet ingen obligatorisk text i redovisningen. Ett antal texter har uteslutits från studien på 
grund av saknaden av en tydlig avsändare i den inledande texten. Samtliga texter är på 
svenska. 

5.1 Förorden 

Förordet är en del av årsredovisningen som inte är obligatorisk. Det skrivs ofta av VD:n eller 
myndighetschefen och är mer narrativa än de obligatoriska ekonomiska redovisningarna. I 
förordet finns utrymme att visa bl.a. framtidsvisioner, verksamhetsmål och myndighetens 
filosofi. Förordet kan också fungera som ett utrymme för marknadsföring och 
identitetsskapande där investerare, aktieägare och andra mottagare får en bättre bild av 
myndigheten (Jämtelid 2002: 23).  

Tabell 2: Material

Myndighet Texter med 
avsändare

Texter utan 
avsändare

Totalt antal 
texter

Totalt antal 
grafiska 
meningar

Finansinspektionen 2001–2015 1997–2000 19 st 473

Forte 2002, 2006, 
2009–2015

2001, 2003–2005, 
2007–2008

15 st 215

Statens Historia 
Muséer

2000–2015 1998–1999 18 st 303

Uppsala Universitet 1997–2015 19 st 357
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5.2 Om myndigheterna 

5.2.1 Finansinpektionen 

Den tekniskt inriktade myndigheten är Finansinspektionen, FI. FI har i uppdrag av regeringen 
att övervaka företag på finansmarknaden. De arbetar för att ”bidra till ett stabilt finansiellt 
system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser 
hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd 
för konsumenter.”  De bidrar även med utbildningar till stora och små verksamheter. 1

Materialet är hämtat från arkivsamlingen på FI:s hemsida.  

5.2.2 Uppsala Universitet  

Uppsala universitet är Sveriges äldsta lärosäte och rankas högt upp på internationella listor 
över de bästa universiteten i världen. Materialet från Uppsala universitet är tagna från deras 
digitala och fysiska arkiv. 

5.2.3 Statens historiska museer 

Statens historiska museer, SHMM, är en kulturinriktad museimyndighet som består av fyra 
olika museer: Historiska museet, Arkeologerna, Kungliga myntkabinettet och Tumba 
bruksmuseum. SHMM förvaltar kulturarv och arbetar för att stärka en demokratisk 
samhällsutveckling samt med att förändra sin verksamhet med mål att bli Nordens bästa 
kulturhistoriska museer.  SHMMs material har hämtats från de digitala arkiv som finns på 2

deras hemsida. Årsredovisningar från tidigt 2000-tal har jag fått skickade till mig från deras 
registrator.  

5.2.4 Forte  

Myndigheten Forte har inte funnits lika länge som de resterande myndigheterna men är ändå 
av intresse för min studie. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, finansierar 
forskning om just människors hälsa och jämlikhet. Forte har funnits sedan 2001. De hette FAS 
(Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) fram till 2013. Fortes material är hämtat 
från digitala arkiv och jag har fått äldre dokument skickade till mig från deras administration.  

För att bättre kunna jämföra de olika myndigheternas förändring över en längre tid har jag 
önskat samla dokument från samma år. Eftersom Forte och SHMM inte har funnits lika länge 
som Finansinspektionen och Uppsala universitet har materialet begränsats. Jag är nyfiken på 
hur de yngre myndigheterna har skapat en identitet som nystartad myndighet och utvecklats 
fram till nutid.  

 Ur regeringens regeringsbrev till FI, taget ur FI Kommunikationsstrategi 20151

 Från SHMM.se 2016-02-182
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6. Resultat 
De fullständiga resultaten av studien presenteras i tabeller för varje myndighet under Bilagor 
Tabeller. Här följer en förklaring av kategorierna med exempelmeningar, sedan en analys av 
resultaten med utdrag ur resultattabellerna för varje myndighet och till sist en jämförande 
analys av likheter och skillnader myndigheterna emellan.  

I resultaten presenteras instanser av kategorier i procentform för att få en mer relativ analys 
mellan texterna.  

6.1 Kategorier av textteman 

Efter närläsningen och identifiering av den grafiska meningens teman kategoriseras de ett 
antal grupper. I fall där temat i en mening är ett demonstrativt pronomen som pekar på något 
som nämndes i föregående mening har jag lagt det i den kategorin som vars tema pronomen 
pekar på är lagt i.  

När teman kategoriseras i de framtagna grupperna visas en tydlig bild av hur 
myndighetscheferna väljer att visa upp myndigheten. Där temat läggs kan även det 
innehållsliga fokus utläsas för att tyda hur de väljer att skapa en identitet för myndigheten.  

I enstaka fall har ett tema visat sig vara svårplacerat en kategori. Exempel på när sådant tema 
hittats står det presenterat som ett gränsfall i resultatdelen med argument för var det ska 
placeras.  

6.1.1 Myndigheten - Hela eller delar av den 

Syftar på benämning av myndigheten som tema. Det innebär benämningar som myndighetens 
namn, vi-tilltal eller ”Myndigheten”. Helhetsfokus syftar på benämningar av hela 
myndigheten medan delfokus är utpekande av en enskild grupp eller person inom 
myndigheten.  

”Universitetet omfördelar exempelvis fakultetsanslag mellan fakulteter för att[…]” (Uppsala 
universitet 2001) 

”Den centrala kvalitetsgruppen ställde samman universitetets 
självvärderingsrapport.” (Uppsala universitet 2000)  

Det första utdraget är ett klart exempel på tema av helhetsfokus på myndigheten medan det 
andra är ett exempel på när en del av myndigheten, i detta fall en specifik grupp inom 
universitetet, står som tema. 
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6.1.2 Verksamheten - Allmänt eller specifikt 

Verksamheten som tema är omtalande om myndighetens arbete som i allmän benämning eller 
berättande om en specifik uppgift.  

Kategorin är snarlik Påverkan med den distinkta skillnaden att Verksamheten pekar på 
arbetsuppgifter inom myndigheten medan Påverkan syftar på händelser inom eller utanför 
myndigheten.  

”En central uppgift är att göra FAS och dess verksamhet[…]” (Forte 2011)

”De särskilda förstärkningar som gällde FAS: arbetslivsforskning och forskning om 
alkohol, narkotika och tobak, var under 2012 i funktion genom stöd till[…]” (Forte 2012) 

I det första exemplet står FAS (Fortes dåvarande namn) centrala uppgift som tema. Uppgiften 
är det allmänna arbetet inom verksamheten och är inte specifikt avgränsad. Det andra utdraget 
från Forte pekar ut ett specifikt arbete under året. Detta exempel läggs i kategorin 
Verksamhetens specifika arbete.  

6.1.3 Påverkan - inom eller utanför myndighet 

Kategorin för teman inom påverkan utifrån och från myndigheten själva är händelser och 
utvecklingar som påverkar myndigheten men som den inte styr själva över. Det är exempelvis 
lagändringar, ekonomins förändringar i världen och annan statistik. Om en myndighet lägger 
mycket fokus på teman inom denna kategori identifierar de sig gentemot saker de inte kan 
påverka, men som istället påverkar dem. 

(1) ”Regionalpolitiska önskemål har ställts mot centrala[…]” (Statens historiska museers 
årsredovisning 2001)  

(2) ”Regeringens mycket välkomna beslut att höja SHMM:s ramanslag[…]” (SHMM 2014) 

(3) ”Efterfrågan på att visa utställningen runt om i världen har varit så stor[…]” (SHMM 
2012)  

(4) ”Besöksutvecklingen har under året varit positiv på alla våra museer.” (SHMM 2014)

Exempel 1 från SHMM:s förord 2001 har temat Regionalpolitiska önskemål och är en extern 
påverkan på myndighetens arbete. 

I exempel 2 är temat Regeringens mycket välkomna beslut från SHMM 2014 är även det ett 
exempel på extern påverkan. Beslutet kommer från Regeringen, en extern aktör, och påverkar 
myndighetens verksamhet. 

Exempel på påverkan inom myndigheten är de i exemplen 3 och 4. Efterfrågan på att visa 
utställningen runt om i världen under 2012 och Besöksutvecklingen år 2014 är båda händelser 
inom verksamheten men som inte myndigheten har kunnat påverka själva. 
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6.1.4 Andra verksamheter 

I denna kategori läggs teman som nämner andra verksamheter och organisationer.  

”Bankernas samlade tillgångar utgör cirka 400 procent av BNP[…]” 

”Sverige är inte ett globalt finansiellt centrum[…]” (FI:s årsredovisning 2015) 

Både Bankernas samlade tillgångar och Sverige räknas här som andra verksamheter utanför 
Finansinspektionen.  

6.1.5 Redovisningsår 

Då förordet i en årsredovisning presenterar verksamhetsårets resultat står ibland just 
redovisningsåret som tema. Exempel på meningar där redovisningsåret står som tema är 

”Året har framför allt präglats av[…]” (Uppsala Universitets årsredovisning 2007) 

”2005 har också varit året då[…]” (FI:s årsredovisning 2005)  

”År 2012 markerade det sista året i det regeringsuppdrag som[…]” (Fortes årsredovisning 
2012). 

6.2 Resultat och analys av Finansinspektionen 

Tabell 3 nedan presenterar ett utdrag av resultaten för Finansinspektionen med en följande 
analys. Fullständiga resultat finnes under Resultattabeller. 

Tabell 3: Utdrag av resultat FI

Kategorier Underkategori 2001 2006 2011 2015 Totalt 

Myndigheten Hela 8 11 25 44

Delar 1 1 7 8

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 1 3 4 9 17

Specifikt 2 2 16 20

Påverkan Inom myndighet 1 3 4

Utanför 
myndighet

6 3 5 8 22

Kategorier
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Det första vi kan tyda av tabellen är att texterna har blivit betydligt längre med åren. Totala 
meningar i texterna går från att vara 11 stycken år 2001 till 87 stycken år 2015. 
Myndighetschefen får större utrymme att med egna ord berätta hur året gått för 
Finansinspektionen. Den slående skillnaden är att 2001 är hela 54,5 % av temana om 
skeenden utanför myndigheten och hur de påverkar verksamheten. Två exempel på detta är:  

”Det utdragna börsfallet, nedgången i världskonjunkturen och terrordåden i USA bidrog 
till betydande osäkerhet[…]”  

”Den negativa börsutvecklingen och den övriga uppbromsningen i ekonomin kom även att 
återverka på bankernas[…]”.  

Samma temakategori förekommer endast 9% år 2015. År 2015 har de istället övergått till att 
prata om specifika arbetsuppgifter inom myndigheten (18 %) och ställer myndigheten som 
helhel som tema (28,7 %).  

”I vår årliga utvärdering har vi krav på oss att redovisa[…]” (Specifik arbetsuppgift från år 
2015) 

”Finansinspektionen har stora maktbefogenheter.” (Myndigheten som helhet år 2015) 

”Finansinspektionen kan rekrytera toppkrafter, men vi har varit sämre på 
att[…]” (Myndigheten som helhel 2015).  

Detta är en tydlig övergång från att identifiera sig själva gentemot vad som händer utanför 
myndigheten till en identitet i deras specifika arbetsuppgifter och vilka de är som myndighet.  

Nämner andra 
verksamheter

1 4 14 19

Verksamhetsåret 1 2 5 5 13

Totalt antal 
meningar

11 19 31 87

Underkategori 2001 2006 2011 2015 Totalt Kategorier
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6.3 Resultat och analys av Forte 

Tabell 4 nedan presenterar ett utdrag av resultaten för Forte med en följande analys. 
Fullständiga resultat finnes under Resultattabeller.

Texternas längd ökar successivt genom åren. Detta kan tydas av det totala antalet meningar 
texterna har för varje år. Forte har fler instanser av myndigheten som helhet än delar av den 
genom en majoritet av tiden. 2011 syns en tydlig ökning i instanser av specifika 
arbetsuppgifter inom verksamheten (34 %) och myndigheten som helhet (20 %) gentemot 
andra år.  

”En tvåårsutvärdering av de tre FAS-centra inom arbetslivsområdet som påbörjade sina 
verksamheter 2009 startades också under 2011.” (Specifik arbetsuppgift år 2011) 

”FAS har lämnat ett särskilt underlag[…]” (Myndigheten som helhet år 2011)  

Texten från 2011 var även längre än de andra med en stor marginal. Resterande teman får i 
stora drag en jämn utdelning i texterna och år. Forte går från att identifiera sig med lägga 
myndigheten i fokus år 2002 (26,6 %) till att identifiera sig med de specifika uppgifter de 
jobbar med 2011 till att 2015 identifiera sig genom vad som påverkar dem utanför 
myndigheten (33 %).  

”FAS överlämnade i februari 2003[…]” (Myndigheten som helhel 2002) 

Tabell 4: Utdrag av resultat Forte

Kategorier Underkategori 2002 2006 2011 2015 Totalt

Myndigheten Hela 4 3 7 6 20

Delar 1 1 2 2 6

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 3 3 3 3 12

Specifikt 1 5 12 2 20

Påverkan Inom 
myndighet

2 7 4 2 15

Utanför 
myndighet

1 2 2 8 13

Nämner andra 
verksamheter

1 2 1 4

Verksamhetsåret 2 3 3 8

Totalt antal 
meningar

15 24 35 24
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”Ett föränderligt samhälle genererar ständigt nya[…]” (Påverkan utanför myndighet 2015) 

Ett exempel på ett gränsfall stött på i Fortes årsredovisning från 2012 är  

”Fas uppdrag är att fördela medel till[…]”.  

Fas uppdrag skulle kunna placeras i Påverkan utanför myndigheten eftersom de har fått 
uppdraget från Regeringen. Jag tolkar det dock som allmän beskrivning av verksamheten då 
uppdraget är kärnan i deras arbete, varför de gör vad de gör. Det tolkar jag som verksamhet. 
Det är inte en tydlig påverkan utifrån eftersom det står skrivet som en allmän arbetsuppgift. 
”Fas uppdrag” skiljer sig från exempelvis ”Regeringens mycket välkomna beslut” från 
SHMM:s  årsredovisning 2014.  

6.4 Resultat och analys av Statens historiska museer 

Tabell 5 nedan presenterar ett utdrag av resultaten för Statens historiska museer med en 
följande analys. Fullständiga resultat finnes under Resultattabeller.

Texternas längd ökar även för Statens historiska museer (SHMM) genom åren. Trenden att 
identifiera vilka myndigheten är håller i sig från år 2000 (33 %) till 2012 (32 %) men avtar 
något 2015 (18,5 %).  

Tabell 5: Utdrag av resultat SHMM

Kategorier Underkategori 2000 2006 2012 2015 Totalt

Myndigheten Hela 5 3 7 5 20

Delar 3 2 1 4 10

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 1 1 2 4

Specifikt 1 1 8 9 19

Påverkan Inom 
myndighet

3 3 5 11

Utanför 
myndighet

1 2 1 4

Nämner andra 
verksamheter

1 3 4

Verksamhetsåret 2 3 1 6

Totalt antal 
meningar

15 14 22 27
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”Statens historiska museer (SHMM) kan se tillbaka på ett bra år.” (Myndigheten som helhet 
2000) 

2015 vill de istället identifiera sig genom vad de har för specifika arbetsuppgifter (33 %).  

”Arbetet med att samordna och dra nytta av den nya myndighetens sammansättning har 
bara påbörjats och kommer att fortsätta[…]” (Specifika arbetsuppgifter 2015)

Detta kan bero på att år 2000 var SHMM fortfarande en nyligen bildad myndighet som ville 
tala om vilka de var för att på senare år prata om vad de gör.  

6.5 Resultat och analys av Uppsala universitet 

Tabell 6 nedan presenterar ett utdrag av resultaten för Uppsala universitet med en följande 
analys. Fullständiga resultat finnes under Resultattabeller.

Längden på Uppsala universitets förord håller sig på 20-30 grafiska meningar genom samtliga 
år. 2006 och 2008 års textteman är något färre (se Resultattabell för Uppsala Universitet i 
bilagor). En skillnad mellan åren i utdraget är dock att de går från att lägga mest fokus på 
delar av verksamheten år 2000 (30 %) till händelser inom myndigheten som påverkat arbetet 
2005 (35 %) till att år 2015 lägga lika delar fokus på vilka de är som myndighet och delar 
inom den (23 %).  

Tabell 6: Utdrag av resultat Uppsala universitet

Kategorier Underkategori 2000 2005 2010 2015 Totalt

Myndigheten Hela 2 5 7 14

Delar 7 2 4 7 20

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 2 2 2 6

Specifikt 6 5 9 4 24

Påverkan Inom 
myndighet

4 7 2 6 19

Utanför 
myndighet

2 2 2 6

Nämner andra 
verksamheter

1 1 1 3

Verksamhetsåret 1 1 1 2 5

Totalt antal 
meningar

23 20 24 30
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”Universitetets styrelse fattade under året beslut om[…]” (Del av myndigheten 2000) 

”Antagningen till forskarutbildningen fortsätter dock att minska[…]” (Påverkan inom 
myndigheten 2005) 

Uppsala universitet väljer att identifiera specifika delar av verksamheten mer än 
verksamheten som helhet åren 2000 (30 %) och 2005 (10 %).  

2010 ligger hela universitetet i fokus (21 %) mer än specifika delar av den (16 %). 2015 har 
de lika stor plats i förordet (23 % vardera).  

”Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet[…]” (Myndigheten som helhet 2012) 

”Jag [Uppsala universitets rektor] är tacksam och stolt över det stora engagemang och 
ansvarstagande som många av våra studenter och anställda visar. Uppsala universitet tar 
ansvar.” (Del av myndighet och myndigheten som helhet 2015) 

Ett exempel på där temat är ett gränsfall mellan att vara en del av myndigheten och en 
specifik del av verksamheten är 

”Inom grundutbildningen fick sommaruniversitetet en flygande nystart[…]” (Uppsala 
universitets årsredovisning 2001). 

Det här temat läggs i Specifik del av verksamheten eftersom grundutbildningen är något 
universitet aktivt arbetar med och inte en statisk del av myndigheten, som den alternativt kan 
läggas i.  

6.6 Jämförande analys 

Alla fyra myndigheters texter undersökta i denna studie har fler grafiska meningar under 
2010-talet i jämförelse med samma texter från 2000-talet. Det kan bero på en utveckling av 
årsredovisningarnas förord och att myndighetscheferna får större utrymme med tiden. Om 
detta kan ha att göra med en högre grad av marknadsföring i årsredovisningar går att 
diskutera. Ledin och Machin (2015) hävdar att sådan marknadsföring inom 
universitetsvärlden hämmar utvecklingen och får universiteten att verka mer kommersiella. 

I tabell 7 nedan står det sammanräknade antalet teman för samtliga myndigheters texter över 
hela den undersökta tidsperioden. 

Tabell 7: Totala antalet teman år 2000-2015

Kategorier Underkategori Finans-
inspektionen

Forte Statens 
historiska 
museer

Uppsala 
universitet

Myndigheten Hela 122 47 44 79

Delar 29 14 37 47

Kategorier
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Syftet med tabellen är att på ett överskådligt sätt kunna visa likheter och skillnader i 
tematisering för de olika myndigheterna.  

Tabell 8 nedan visar en mer relativ räkning där procenttalet är det totala antalet teman delat på 
totala antalet grafiska meningar. 

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 52 21 35 26

Specifikt 49 36 72 96

Påverkan Inom 
myndighet

38 43 53 55

Utanför 
myndighet

61 17 19 25

Andra 
verksamheter

60 13 23 10

Redovisningsåret 62 24 20 19

Totalt antal 
meningar

473 215 303 357

Underkategori Finans-
inspektionen

Forte Statens 
historiska 
museer

Uppsala 
universitet

Kategorier

Tabell 8: Teman i procent av totala antalet meningar

Kategorier Underkategori Finans-
inspektionen

Forte Statens 
historiska 
museer

Uppsala 
universitet

Myndigheten Hela 25,8 % 21,8 % 14,5 % 22,1 %

Delar 6,1 % 6,5 % 12,2 % 13,1 %

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 11 % 9,7 % 11,5 % 7,2 %

Specifikt 10,3 % 16,7 % 23,7 % 26,8 %

Påverkan Inom 
myndighet

8 % 20 % 17,4 % 15,4 %

Utanför 
myndighet

12,8 % 7,9 % 6,2 % 7 %

Kategorier
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Den myndighet som identifierar sig mest genom lyfta fram specifika delar av myndigheten är 
Uppsala universitet, tätt följt av Statens historiska museer. Uppsala universitet pratar om 
specifika grupper inom universitet och deras arbete hellre än att nämna hela universitetet som 
aktiva inom detta arbete eller utmärkelser. De har även en stor del instanser inom vad de har 
för specifika arbetsuppgifter.  

Finansinspektionen väljer hellre att prata om vilka de är och hur de jobbar inom ett 
helhetsperspektiv där de har flest instanser av att nämna myndigheten som helhet. De 
identifierar sig på så sätt som en enhetlig myndighet genom att inte peka ut delar av dem 
själva alltför mycket.  

En tredje variation är att SHMM har väldigt blandade resultat. De fördelar sina teman jämnare 
än de andra myndigheterna men identifierar sig något mer mot de händelser som påverkar 
arbetet, tillsammans med Forte. De är även relativt flitiga med att nämna specifika 
arbetsuppgifter.  

En tydlig trend är att de nyare myndigheterna SHMM och Forte lägger mer fokus på att 
beskriva sig själva och sina uppgifter under de tidigare åren. De äldre myndigheterna FI och 
Uppsala universitet är redan etablerade och fokuserar mer på händelser inom och utanför 
myndigheten som påverkar arbetet. De senare åren börjar även de yngre myndigheterna prata 
mer om sådana instanser.  

Andra 
verksamheter

12,6 % 6 % 7,5 % 2,8 %

Redovisningsåret 13,1 % 11,2 % 6,6 % 5,3 %

Underkategori Finans-
inspektionen

Forte Statens 
historiska 
museer

Uppsala 
universitet

Kategorier
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7. Slutsats och diskussion  
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur fyra svenska myndigheter har skapat 
sig en identitet genom de inledande texterna i årsredovisningar där myndighetschefen 
presenterar verksamhetsåret. De två frågeställningarna för att uppfylla syftet var  

1. Hur har de olika myndigheternas identitetsskapande förändrats över tid? 

2. Hur skiljer sig identitetsskapande myndigheterna emellan? Vad finns det för skillnader 
och likheter? 

Frågeställningarna har besvarats genom en texttema-analys genom en kvantitativ temaanalys 
av årsredovisningarnas förord där temats innehåll har kategoriserats och räknats. Resultatet 
visar delvis på att identiteten som skapas förändras beroende på myndighetens ålder. De två 
yngre myndigheterna SHMM och Forte identifierade sig under tidigt 2000-tal genom att visa 
på vilka de är genom att explicit beskriva sig själva och vad de arbetar med. Detta fokus 
skiftar till ett identitetsskapande som är fokuserat på hur de påverkas av händelser de inte kan 
styra över. De två myndigheterna som har funnits betydligt längre, Finansinspektionen och 
Uppsala universitet, väljer redan på tidigt 2000-tal att ha ett sådant fokus.  

Vad trenderna beror på kan vara hur länge myndigheterna funnits och ett växande utrymme 
för myndighetscheferna att få presentera resultaten i årsredovisningen. Det kan även bero på 
en växande syn på marknadsföring och en ökad extern kommunikation inom 
årsredovisningen. Årsredovisningen som genre skulle nog inte klassas som en av 
marknadsförande art, men enligt de kommunikativa mål och genreindelning som Frandsen, 
Johansen och Nielsen (1997) utgår ifrån har de moderna förorden i årsredovisningarna från de 
myndigheter jag studerat en viss marknadsförande identitet.  

Det ökade utrymmet för myndighetschefens förord och marknadsförande diskurs i den visar 
på en viss övergång från en intern riktad kommunikation till en mer extern. I takt med att 
texterna har blivit längre ges de båda kommunikativa målen utrymme. Den internt riktade 
identiteten talar till den interna verksamheten, till medarbetarna och chefer medan den externt 
riktade textidentiteten också riktar sig till kunder, aktieägare och andra verksamheter. Både 
det interna och externa identitetsskapandet används som ett sätt att positionera sig gentemot 
mottagarna (Jämtelid 2002). Detta stärker Faircoughs (2003) idé om att ingen text är isolerad 
från omvärlden. Myndigheternas förord positionerar sig gentemot händelser som påverkar 
verksamheten och identifierar sig därefter.  

Den jämförande analysen visar en hög procent av texternas innehåll innehåller teman som 
pekar på myndigheten som helhet, för samtliga myndigheter. De som i högsta grad identifierar 
sig som en enhetlig myndighet är Finansinpektionen och Forte. Statens historiska museer och 
Uppsala universitet har istället högst grad av specifika arbetsuppgifter. De har även en högre 
procent av teman innehållande delar av myndigheten än Finansinspektionen och Forte.  

De kategorier som tagits fram efter närläsningen är nödvändigtvis inte samma kategorier som 
en annan forskare skulle få fram. Kategorierna är ett resultat över hur jag har tolkat texterna 
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och dess teman. Ett fåtal teman i texternas meningar var svårare att kategorisera än andra. I 
dessa fall har jag gjort en djupare ingång i den grafiska meningen för att identifiera temat. 
Denna studie är min tolkning av hur texternas tema delas in i kategorier; en annan forskare 
kan komma fram till annorlunda och kanske fler kategorier.  

De fyra myndigheterna valda för den här studien är bara fyra myndigheter som representerar 
fyra olika inriktningar - Statens historiska museer för en kulturellt inriktad myndighet, Forte 
för en myndighet som inriktar sig på hälsa och välfärd, Uppsala universitet och 
Finansinspektionen som en teknisk inriktad myndighet. De representerar långt ifrån alla 
myndigheter i Sverige. Mer inkluderande språkvetenskapliga studier av årsredovisningar i 
allmänt behövs för att utöka utbudet av undersökningar om årsredovisningar och dess förord. 
Fler språkvetenskapliga studier kan undersöka inte bara myndigheters årsredovisningar, utan 
även kommersiella företags redovisningar för att komma fram till en mer representativ 
slutsats över språkets uppbyggnad i årsredovisningar i allmänt. Även materialet skulle kunna 
utökas. Jag har bara använt mig av en liten mängd texter i jämförelse med hur mycket som 
finns.  
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Bilaga: Resultattabeller  
Här följer fullständiga resultat för de fyra myndigheternas tema.  

Fullständiga resultat Finansinspektionen 

Textteman Finansinspektionen 2001-2015

Kategorier Underkategori 2001 2002 2003 2004 2005

Myndigheten Hela 4 6 4 7

Delar 1 1 1 3

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 1 3 3 5 4

Specifikt 2 2 1 4 3

Påverkan Inom 
myndighet

2 3

Utanför 
myndighet

6 2 5

Nämner andra 
verksamheter

2 2 3 2

Övrigt 1 1 1 2 4

Totalt 11 17 22 21 20

Textteman Finansinspektionen 2006-2010

Kategorier Underkategori 2006 2007 2008 2009 2010

Myndigheten Hela 8 6 9 9 4

Delar 2 1 5 2

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 3 1 1 6 2

Specifikt 2 1 8 4

Kategorier
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Påverkan Inom 
myndighet

6 5 3 2

Utanför 
myndighet

3 2 7 1

Nämner andra 
verksamheter

1 3 2 5 5

Övrigt 2 4 4 3 10

Totalt 19 25 22 46 30

Underkategori 2006 2007 2008 2009 2010Kategorier

Textteman Finansinspektionen 2011-2015

Kategorier Underkategori 2011 2012 2013 2014 2015

Myndigheten Hela 11 14 8 7 25

Delar 1 1 2 2 7

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 4 2 1 7 9

Specifikt 2 3 1 16

Påverkan Inom 
myndighet

1 9 7 3

Utanför 
myndighet

5 15 3 6 8

Nämner andra 
verksamheter

4 11 1 5 14

Övrigt 5 5 8 2 5

Totalt 31 50 35 37 87
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Fullständiga resultat Forte

Textteman Forte 2002-2011

Kategorier Underkategori 2002 2006 2009 2010 2011

Myndigheten Hela 4 3 9 6 7

Delar 1 1 4 2

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 3 3 2 3

Specifikt 1 5 4 4 12

Påverkan Inom 
myndighet

2 7 4 5 4

Utanför 
myndighet

1 2 1 2

Nämner andra 
verksamheter

1 2 2 2

Övrigt 2 3 4 4 3

Totalt 15 24 26 25 35

Textteman Forte 2012-2015

Kategorier Underkategori 2012 2013 2014 2015

Myndigheten Hela 2 1 9 6

Delar 1 3 2

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 2 2 3 3

Specifikt 5 2 1 2

Påverkan Inom 
myndighet

9 3 7 2

Utanför 
myndighet

2 1 8

Nämner andra 
verksamheter

2 1 2 1

Kategorier
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Fullständiga resultat Statens historiska museer

Övrigt 6 2

Totalt 28 11 27 24

Underkategori 2012 2013 2014 2015Kategorier

Textteman SHMM 2000-2004

Kategorier Underkategori 2000 2001 2002 2003 2004

Myndigheten Hela 5 5 2 2 2

Delar 3 2 4 3 3

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 1 5 1

Specifikt 1 3 5 1 6

Påverkan Inom 
myndighet

3 9 5 1 1

Utanför 
myndighet

2

Nämner andra 
verksamheter

1

Övrigt 2 5 2 2 1

Totalt 15 27 23 10 13

Textteman SHMM 2005-2009

Kategorier Underkategori 2005 2006 2007 2008 2009

Myndigheten Hela 2 3 2

Delar 2 3 1

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 3 1 5 1

Specifikt 3 1 2 3 5

Kategorier

!31



Påverkan Inom 
myndighet

2 3 3 3 1

Utanför 
myndighet

1 3

Nämner andra 
verksamheter

3 2 6

Övrigt 2 1 1

Totalt 12 14 16 13 13

Underkategori 2005 2006 2007 2008 2009Kategorier

Textteman SHMM 2010-2015

Kategorier Underkategori 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Myndigheten Hela 7 3 6 5

Delar 2 2 1 4 3 4

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 3 1 1 6 6 2

Specifikt 4 3 8 13 5 9

Påverkan Inom 
myndighet

2 1 5 8 5

Utanför 
myndighet

1 2 3 6 1

Nämner 
andra 
verksamheter

2 7 2

Övrigt 3 1

Totalt 13 15 22 34 36 27
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Fullständiga resultat Uppsala Universitet

Textteman Uppsala Universitet 2000-2004

Kategorier Underkategori 2000 2001 2002 2003 2004

Myndigheten Hela 2 5 6 6 5

Delar 7 6 2 2

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 3 1

Specifikt 6 5 7 8 8

Påverkan Inom 
myndighet

4 8 4 3 2

Utanför 
myndighet

2 4 1 1

Nämner andra 
verksamheter

1 2

Övrigt 1 1 1 2

Totalt 23 25 24 24 20

Textteman Uppsala Universitet 2005-2009

Kategorier Underkategori 2005 2006 2007 2008 2009

Myndigheten Hela 3 5 5 6

Delar 2 3 2 2

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 2 2 2 1

Specifikt 5 7 11 4 2

Påverkan Inom 
myndighet

7 1 3 2

Utanför 
myndighet

2 3 1

Nämner andra 
verksamheter

1 1 1

Kategorier
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Övrigt 1 2 4 1

Totalt 20 17 25 18 14

Underkategori 2005 2006 2007 2008 2009Kategorier

Textteman Uppsala Universitet 2010-2015

Kategorier Underkategori 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Myndigheten Hela 5 5 3 9 7 7

Delar 4 3 3 1 7

Arbetet inom 
verksamheten

Allmänt 2 1 3 6 2 2

Specifikt 9 6 6 7 2 4

Påverkan Inom 
myndighet

2 1 3 3 7 6

Utanför 
myndighet

3 2 4 2

Nämner andra 
verksamheter

1 2 1

Övrigt 1 2 1 2

Totalt 24 16 20 33 24 30
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