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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker jag auktoritet i Hyresgästföreningens styrdokument, utifrån från ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt där texter och genrer ses som delar av sociala strukturer.  

Syftet är att undersöka hur auktoritet skapas i organisationens styrdokument. Detta gör jag genom att 
analysera värderingar, intertextualitet och utomspråkliga resurser för meningsskapande. Jag använder 
begrepp och metoder från sociosemiotiken, den kritiska diskursanalysen och appraisalteorin.  

En inledande översikt av styrdokumenten visar att dessa texter utgör en heterogen diskursordning: De 
fyller samma övergripande funktion inom verksamheten, men uppträder i olika genrer och är knutna 
till olika delar av organisationen. Därefter analyseras hur några av styrdokumenten använder 
intertextualitet och värderingar för att skapa auktoritet. 

Resultaten visar att texterna använder olika strategier för att skapa auktoritet. Med hjälp av 
kontextmarkörer förankras texten i sin kontext, och status hämtas från texter med högre auktoritet 
genom citat och referenser. Värderingar används för att skapa en relation till läsaren genom att erbjuda 
värderande men till synes sakliga perspektiv på verksamhet och deltagare. Analysen visar också att 
olika strategier samspelar: Exempelvis är de intertextuella strategierna inte lika viktiga om textens 
förpackningsformat signalerar officiell text. 
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1 Inledning 
I denna uppsats gör jag en språkvetenskaplig undersökning av styrdokument hos en större ideell 
organisation. Uppsatsen utgår från perspektivet att språk och texter är kontextbundna, konventionella 
redskap för meningsskapande. Syftet är att analysera hur sakprosatexter som styrdokument kan för-
medla och skapa auktoritet med hjälp av olika semiotiska resurser, språkliga såväl som utomspråkliga. 
    I detta kapitel redogör jag först för organisationen och de texter jag undersökt, därefter presenterar 
jag det teoretiska ramverket, tidigare forskning om auktoritet i texter samt syfte och frågeställningar.  

1.1 Hyresgästföreningens organisation 
Hyresgästföreningen är en ideell, medlemsstyrd organisation med mer än en halv miljon medlemmar 
över hela Sverige. Organisationen arbetar huvudsakligen med att främja hyresrätten som boendeform, 
dels i ett större perspektiv genom opinionsbildning och politisk påverkan, dels genom praktiskt stöd 
och hjälp till sina medlemmar. Inom organisationen finns förtroendevalda, som arbetar ideellt1, och 
anställda medarbetare. På Riksförbundet, där denna undersökning gjorts, arbetar anställda inom flera 
olika verksamhetsområden, bland andra kommunikation, personal, medlemsutveckling och IT, samt 
ett antal experter på boendefrågor. 
   Nationellt är föreningen indelad i nio regioner.  

1.2 Styrdokumenten och det nya intranätet 
Liksom alla större organisationer har Hyresgästföreningen en mängd texter som styr och reglerar 
verksamheten. Dessa kallas med gemensamt namn för styrdokument. Inbördes skiljer sig dessa texter 
åt på flera plan. Dels ser de olika ut rent textmässigt, då de har olika struktur, längd och språklig stil. 
Dels har de olika funktioner; vissa reglerar verksamhetens långsiktiga mål och syften, andra kan vara 
mer kortsiktiga handlingsplaner eller regler och instruktioner, som vad som gäller för användandet av 
telefoner på arbetsplatsen. Dessutom är vissa styrdokument, som exempelvis de etiska reglerna, 
relevanta för alla anställda och förtroendevalda, medan andra skapas och används inom ett enskilt 
verksamhetsområde eller en enda region. 
    För ett par år sedan började Hyresgästföreningen arbeta med att så att säga "styra upp" styr-
dokumenten. Man ville få dem mer homogena, lättare att läsa, och färre till antalet. En del i detta 
arbete är en uppdelning av styrdokumenten i fyra typer: övergripande styrdokument, långsiktiga 
strategiska dokument, kortsiktiga handlingsplaner samt regler och riktlinjer (se vidare avsnitt 4.1).  
    Detta arbete ansluter till ett annat projekt: Till hösten 2012 ska Hyresgästföreningen införa ett nytt 
intranät med integrerad dokumenthantering, vilket innebär att alla gemensamma dokument ska hamna 
på ett och samma ställe. I det nya systemet kommer man också bli tvungen att ange bland annat 
dokumenttyp för varje text, vilket innebär att styrdokumenten kommer att vara sökbara just som 
styrdokument. 

  

                                                        
1 För vissa förtroendeuppdrag utgår dock arvode. 
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1.3 Begrepp som används om organisationen 

1.3.1 Organisation 

I uppsatsen använder jag organisation för att beteckna både själva föreningen och den organisatoriska 
strukturen. Jag bedömer inte att polysemin innebär några större problem, men ibland använder jag 
Hyresgästföreningens namn eller föreningen för att vara tydlig. 

1.3.2 Verksamhetsområden och enheter 
Hyresgästföreningens arbete är, som jag nämnde ovan, indelat i verksamhetsområden som hanterar 
olika delar av den övergripande verksamheten. Själva personalen på riksförbundet är också indelad, 
fast i olika enheter. Vissa av enheterna arbetar med ett enda verksamhetsområde, men för andra finns 
viss överlappning: Enheten för kommunikation och medlemsnytta arbetar till exempel, som namnet 
anger, med (minst) två verksamhetsområden. Jag kommer därför att använda verksamhetsområde för 
att tala om själva verksamheten, och enhet för att beteckna de anställda. 

1.3.3 Beslutsfattande organ 
Förbundsstämman är föreningens högsta beslutande organ och beslutar om de övergripande 
styrdokumenten. Förbundsstyrelsen, Hyresgästföreningens ledningsgrupp (där cheferna för varje 
region ingår) och förbundskontorets ledningsgrupp är de tre organ som, efter att styrdokumenten  
setts över, kommer att ha befogenhet att besluta om övriga styrdokument. Dessa instanser kallas  
inom Hyresgästföreningen vanligen för sina förkortningar FS, HLG respektive FLG.  
    Tidigare har även bland annat de olika verksamhetsråden haft befogenhet att besluta om styr-
dokument. Verksamhetsråd finns för alla organisationens kärnverksamheter och består av en 
representant från varje region och förbundsstyrelsen samt eventuellt en expert inom 
verksamhetsområdet. 

1.3.4 Medarbetare och förtroendevalda 

De flesta som är aktiva inom organisationen är förtroendevalda och arbetar ideellt. Däremot är 
samtliga som arbetar på riksförbundet anställda medarbetare. Det finns ingen term som används för 
både anställda och ideella, något som togs upp som ett problem på ett av mötena jag fick delta i på 
Hyresgästföreningen. När jag i uppsatsen skriver till exempel att ett styrdokument gäller hela 
organisationen syftar jag på alla som är aktiva inom Hyresgästföreningen, såväl anställda som ideella. 
När något gäller riksförbundet innebär detta själva arbetsplatsen: Även på regional nivå har organisa-
tionen anställda, men dessa räknas alltså inte in här (det finns dock styrdokument som är specifika för 
någon av regionerna). 

1.4 Teoretisk grund 

1.4.1 Socialkonstruktivism och dialogism 
I min undersökning utgår jag från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på språk. Det innebär ett 
antagande att texter och genrer uppstår och får sin mening i en social och kulturell kontext, men också 
att de är en del av denna kontext och hjälper till att förändra eller bevara de sociala strukturer där de 
ingår (se t.ex. Hyland 2009: 33 ff).  
    De begrepp och metoder jag använder mig av i undersökningen kommer dels från den socio-
semiotiska forskningen som utgår från Hallidays systemisk-funktionella lingvistik (se t.ex. Halliday 
1998), dels från Bachtins dialogistiska skola (se t.ex. Bachtin 1997). Anledningen till detta är att de 
texter jag har undersökt tycks skapa auktoritet på en mängd olika sätt. Genom att titta på texten både 
som en del i ett samspel med andra texter (vilket är grunden för det dialogistiska synsättet) och som  
ett semiotiskt (meningsskapande) verktyg i en social kontext kan jag få en mer komplett bild av hur 
auktoriteten förmedlas genom och skapas i texten. 
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1.4.2 Kritisk diskursanalys och intertextualitet 

En av de språkvetenskapliga discipliner som utgår från det socialkonstruktivistiska synsättet, och 
delvis använder Hallidays systemisk-funktionella lingvistik, är den kritiska diskursanalysen, CDA. 
Fairclough presenterar en modell för CDA där den diskurs som analyseras ses som tredimensionell: 
Han antar att varje diskursiv händelse (i typfallet en instans av skrivet eller talat språk) samtidigt är en 
text, en förekomst av diskursiv praktik (skapandet och tolkandet av texten, själva den menings-
skapande processen) och en förekomst av social praktik (dvs. att texten "gör något" i ett socialt 
sammanhang, att den speglar och påverkar den sociala strukturen) (Fairclough 1992: 4). 
    En av de aspekter på språk som analyseras inom CDA, och som har sin grund i dialogismen, är 
intertextualitet. Fairclough beskriver intertextualitet som "basically the property texts have of being 
full of snatches of other texts, which may be explicitly demarcated or merged in, and which the text 
may assimilate, contradict, ironically echo, and so forth." (Fairclough 1992: 84). Fairclough delar 
vidare in intertextualitet i två kategorier, manifest intertextualitet och interdiskursivitet. Manifest 
intertextualitet (a.a. s. 85) innebär att en text lånar innehåll från en annan, specifik textkälla som 
markeras i texten, främst genom citat eller referat. Interdiskursivitet innebär en mer subtil form av 
påverkan från tidigare texter i form av konventionaliserade diskurselement, såsom genrenormer, som 
kan blandas i texter och vandra mellan genrer. 

1.4.3 Appraisalteorin 
Appraisalteorin är en utveckling av den systemisk-funktionella lingvistiken. Denna teori behandlar 
språkets interpersonella struktur, det vill säga hur texter skapar relationer mellan avsändare och 
mottagare. Teorin fokuserar på hur detta görs genom att uttrycka känslor, värderingar och ställnings-
taganden, och hur avsändaren använder dessa aspekter av det interpersonella både för att konstruera 
sin egen identitet och andra roller i texten, bland annat den tänkta mottagarens (Martin & White  
2007: 1 f). Inom teorin undersöker man vilka språkliga resurser som finns för att uttrycka dessa 
aspekter, och hur systemen för dessa resurser ser ut.  

1.4.4 Auktoritet i texter 

När jag talar om status, dignitet eller auktoritet i denna uppsats utgår jag från den syn på texters 
auktoritet som Englund et al. (2003) diskuterar. Två punkter i artikeln är särskilt relevanta. För det 
första har auktoriteten hos en text en institutionell grund (a.a. s. 164 ff). Detta innebär att när man talar 
om sakprosatexters auktoritet är det på sätt och vis en metafor: Även om auktoritet kan förmedlas 
genom text så är det en institution som står bakom texten och det är institutionens makt som är den 
egentliga auktoriteten. Englund et al. kallar detta text-extern auktoritet (a.a.). För det andra påpekar 
författarna att även läsaren, eller läsarförväntningarna, spelar roll för vilken auktoritet en text 
tillskrivs. Författarna ger som exempel att olika genrer uppfattas som olika auktoritära (a.a. s. 161 f). 
Min analys kommer att handla om hur (den egentligen text-externa) auktoriteten gestaltas i de olika 
styrdokumenten, men eftersom jag har en socialkonstruktivistisk syn på texter kommer tolkningen 
även bli att auktoriteten delvis också skapas och upprätthålls genom texterna. 
    Englund et al. tar också upp att den text-externa auktoriteten inte bara utför makt genom texter, utan 
även har makt över dem: "Vem som helst får inte skriva vad som helst" (a.a. s. 172 f). Här finns också 
en tillgänglighetsaspekt: Vem som helst får inte heller läsa vad som helst, och detta handlar inte bara 
om texters fysiska spridning utan också om vem som har tolkningsföreträde. Ett tydligt exempel här är 
lagtexter, som har extremt hög auktoritet men som det krävs experter för att tolka och använda. 
    Van Leeuwen talar om legitimering som förmågan hos språkliga yttranden att etablera eller befästa 
sociala strukturer, i princip helt enkelt genom att klä dem i ord (van Leeuwen 2008: 105). Han ställer 
upp fyra kategorier för hur denna legitimering främst går till: 

 
1. Authorization, that is, legitimation by reference to the authority of tradition, custom, law, 
and/or persons in whom institutional authority of some kind is vested. 
 
2. Moral evaluation, that is, legitimation by (often very oblique) reference to value systems. 
 



4 
 

3. Rationalization, that is, legitimation by reference to the goals and uses of institutionalized 
social action and to the knowledges that society has constructed to endow them with cognitive 
validity. 
 
4. Mythopoesis, that is, legitimation conveyed through narratives whose outcomes reward 
legitimate actions and punish nonlegitimate actions. 

(van Leeuwen 2008: 105 f) 
 
Den första punkten, authorization, motsvarar den text-externa auktoritet som Englund et al. diskuterar 
(2003: 164 ff). Där Englund et al. talar om denna auktoritet som grundad i formella och informella 
institutioner, identifierar van Leeuwen flera olika typer, bland annat enskilda personer som i form av 
experter eller förebilder tillskrivs institutionell auktoritet. 

1.4.5 Praktikgemenskaper och texter som funktioner 
I min analys utgår jag från den socialt inriktade synen på genrer och texter som funktioner eller 
verktyg inom en språk-, diskurs- eller praktikgemenskap. Det är den sista av dessa som är mest 
relevant för mig, då de texter jag undersökt är interna dokument inom en organisation. 
    Begreppet praktikgemenskap (community of practice på engelska) innebär en grupp människor som 
samlas i en gemensam verksamhet (Wenger 1998: 72). En arbetsplats, som Hyresgästföreningens 
riksförbund, är ett typexempel på en sådan. Hela organisationen kan också ses som en större praktik-
gemenskap: Även om alla inom organisationen inte känner eller interagerar med alla andra samman-
länkas ändå alla anställda och förtroendevalda i ett sammanhållet nätverk, där alla ingår i samma 
verksamhet och åtminstone till viss del arbetar för samma ändamål. En gemensam verksamhet ("joint 
enterprise") och ett gemensamt engagemang är två av de aspekter som enligt Wenger gör en gemen-
skap till en praktikgemenskap (a.a. s. 72 f). 
    Texter och genrer ses inom socialkonstruktivismen som specifika för, och meningsfulla inom, en 
gemenskap. Hyland skriver i en beskrivning av denna språksyn att "a text carries certain meanings and 
gains its communicative force only by displaying the patterns and conventions of the community for 
which it is written." (Hyland 2009: 34) och vidare att skrivande är en typ av praktik som är bunden till 
olika sociala strukturer (a.a.). Eftersom de texter jag analyserar är skrivna inom och för Hyresgäst-
föreningen är denna syn på texter och praktikgemenskaper synnerligen användbar.  
    Här kommer jag dock att behöva ytterligare ett begrepp. Som jag beskrev ovan (avsnitt 1.2) är vissa 
av Hyresgästföreningens styrdokument inte lika relevanta för hela organisationen, eller ens hela 
riksförbundet. Vissa texter skapas och används mest inom ett enda verksamhetsområde. Eftersom 
olika enheter arbetar med olika verksamhetsområden och därmed har egna mål med just sin verk-
samhet, utöver de övergripande målen med föreningens verksamhet, kan man se enheterna – eller 
verksamhetsområdena – som praktikgemenskaper inom praktikgemenskapen. Jag kommer att 
benämna dessa subpraktiker, då jag inte hittat någon etablerad term.2 

1.4.6 Genrer och diskursordningar 

Genre och diskurs är problematiska termer inom språkvetenskapen (se Ledin 1996 eller 1999 för en 
genomgång av genrebegreppet). I min undersökning behöver jag dels en term för att beteckna 
styrdokumenten som en gruppering av texter, dels en för att tala om de olika typer av texter som 
styrdokumenten uppträder i (som stadgar, handbok osv.) Jag har valt att använda Hellspong och 
Ledins (1997) definition av begreppet genre för de sistnämnda: Enligt denna är en genre en "socialt 
förankrad textsort, som har fått sitt namn av sina användare och som är rotad i en viss verksamhet." 
(a.a. s. 24). Författarna använder termen textsamfund för att beteckna den språk- eller praktik-
gemenskap som delar en eller flera genrer – för de genrer jag kommer att diskutera (som stadgar  

                                                        
2 Wenger använder community of practice även för väldigt små gemenskaper (Wenger 1998), men för 

min undersökning är det befogat att skilja den överordnade praktikgemenskapen från de mindre, då 
dessa mindre verksamheter indirekt alltid styrs av den överordnade, dvs. organisationens övergripande 
verksamhetsmål. 



5 
 

eller handbok) är det snarast den svenska språkgemenskapen som utgör detta textsamfund.3  
    För att tala om styrdokumenten som en typ av texter väljer jag termen diskursordning. Detta är en 
term som brukar användas på en högre nivå än genre för att beteckna samtliga texttyper eller genrer 
inom en institution (se t.ex. Ledin 1999: 32 ff). Eftersom diskursordning med denna definition skulle 
kunna innebära samtliga genrer som används inom hela organisationen (eller någon av dess sub-
praktiker) använder jag dock termen lite mer inskränkande: En diskursordning, inom denna under-
sökning, innebär den mängd texter som används inom en praktikgemenskap och rör sig inom samma 
fält. Fält är ett begrepp från den systemisk-funktionella lingvistiken och brukar användas för att 
beteckna verksamhet: Vilken praktik är texten en del av?4 
    En komplikation här är den indelning av styrdokumenten i olika kategorier som görs inom 
organisationen (se ovan avsnitt 1.2). För att inte blanda ihop dessa kategorier med de mer allmän-
giltiga genrerna som nämns ovan, och för att inte behöva hitta på ord som "subdiskursordning", 
kommer jag helt enkelt benämna dessa kategorier typer. Detta, vid sidan av kategorier, är den term 
som används på Hyresgästföreningen om denna indelning. 
    En viktig poäng när det gäller både genrer och diskursordningar är att bägge dessa sätt att 
klassificera texter utgår från text-externa kriterier, framför allt vilken funktion de fyller. Detta innebär 
att de inte är statiska utan kan förändras över tid (se Ledin 1999 för en översikt över olika text-
typologier). 

1.4.7 Semiotiska resurser utanför språket 
En av grundtankarna inom den sociosemiotiska språksynen är att det språkliga systemet självt, 
lexikogrammatiken, bara är ett av flera redskap för att systematiskt skapa mening. Den multimodala 
textanalysen (se t.ex. Björkvall 2009) undersöker bland annat hur bilder och andra visuella resurser 
används i multimodala texter för att skapa mening. Inom teorin kan man ta ytterligare ett steg bort från 
språket och undersöka artefakter som helt saknar språkliga inslag som om de vore texter, som 
exempelvis Björkvall och Karlsson (2011) gör i sin analys av meningspotentialer hos olika material: 
De visar hur bland annat form och material i IKEA-bord kan användas för att skapa mening, och hur 
man kan välja att utnyttja eller ignorera olika aspekter av post-it-lappar (flyttbarhet, placering, färg) 
när de används i ett specifikt sammanhang för att skapa mening. 

1.5 Tidigare forskning 
Mycket av den forskning som finns om texters auktoritet görs inom den kritiska diskursanalysen, CDA 
(Fairclough 1992, van Leeuwen 2008). Inom detta forskningsområde analyseras texter i förhållande 
till de sociala strukturer de hjälper till att bygga upp. Fairclough (1992: 1–11) presenterar sin social 
theory of discourse som en hybrid mellan lingvistikens språkinriktade, och sociologins samhälls-
inriktade, diskursanalys. Där är den språkliga analysen metoden, men både språket (eller språkför-
ändringen) och de sociala strukturerna (eller förändringen av dessa) studieobjektet.5 Utifrån den syn på 
texters auktoritet som presenterades ovan (avsnitt 1.4.4), där auktoriteten inte tillhör själva texten utan 
en social institution, faller det sig därför naturligt att det är inom denna socialt inriktade disciplin som 
analyser av texters auktoritet görs. 
    Här presenterar jag kort några studier som antingen undersöker auktoritet i texter eller har fokus på 
problematiska genrer. Jag inkluderar två tidigare examensarbeten från språkkonsultprogrammet som är 
särskilt relevanta för min undersökning. 
    Englund et al. (2003) presenterar tre textanalytiska studier av auktoritet i tidningstexter, där fokus 
ligger på maktförhållanden mellan deltagare både i texten (de aktörer som omtalas) och runt texten 

                                                        
3 Eller mer kritiskt: den diskursgemenskap som utgörs av de i samhället som behärskar en viss genre 

(Ledin 1999: 24). 
4 Detta motsvarar ungefär det vardagligare Vad handlar texten om?, men eftersom den 

socialkonstruktivistiska synen är att texter är delar av en social värld, inte något som bara beskriver 
världen utifrån, är det lämpligare att fråga sig vilken praktik texten är en del av. 

5 CDA brukar dock kunna kritiseras för en syn på texten som alltför central i den sociala och kulturella 
kontexten där den uppstår, se t.ex. Karlsson 2010: 162 f.  
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(avsändare och läsare). Studierna visar hur auktoritet byggs upp bland annat genom vilka fakta som 
ställs mot varandra, hur en intervjuad persons uttalanden översätts till text, och hur kompositionen i 
bilder ser ut. Slutpoängen är att auktoritet och maktrelationer finns i alla sakprosatexter, och byggs 
upp med hjälp av en mängd olika resurser på olika nivåer av texten.  
    Gustafsson (2001) undersöker 1700-talets politiska pamfletter, en typ av text som innefattade flera 
olika textmönster och gick under flera olika namn. Trots olikheterna mellan texterna delade de vissa 
drag, som att de var delar av samma sociala process och att de trycktes i små skrifter. Gustafsson 
argumenterar för att dessa texter kan ses som en egen, om än heterogen, genre. 
    Sundholm (2006) utför en diskursanalytiskt inriktad textanalys av en SIS-standard och dess rekon-
textualiserade innehåll i form av en handbok. Hon gör först en grundläggande kontextanalys med 
fokus på text-extern auktoritet, och undersöker sedan bland annat hur auktoritet skapas i dessa texter 
genom hur de "formulerar och motiverar sina syften" (a.a. s. 10). Förutom auktoritet undersöker 
Sundholm även intertextualitet och funktion i lässituationen. Som hon påpekar går dessa kategorier 
ibland in i varandra. En av slutsatserna i Sundholms analys är att standarden hon undersökt är "en 
produkt av omkringliggande maktförhållanden och ideologier, och samtidigt del i en pågående 
intertextuell process som bidrar till att sprida ideologin om nyttan av frivilliga regler" (a.a. s. 26).  
    Enstedt (2006) undersöker policydokument på en kommun. Hon kombinerar en analys av texternas 
struktur med intervjuer med anställda för att få reda på hur texterna fungerar i verksamheten och vari 
eventuella problem med texterna ligger. Analysen visar bland annat att de anställda inte känner till 
texternas syfte: Texterna är menade att vara normerande, men de anställda vet inte om texterna måste 
följas eller om de ska fungera mer vägledande med råd och tips. Texternas auktoritet når därmed inte 
hela vägen fram. Ett annat resultat är att policy är en reell genre på kommunen: Trots att texterna kan 
skilja sig åt strukturellt och målet med dem inte är helt klart har de anställda en gemensam syn på att 
policy är en särskild typ av text. 

1.6 Syfte och frågeställningar 
Ovan har jag presenterat ett sätt att se på texter som delar av sociala strukturer: De formar 
funktionella, igenkännbara och dynamiska genrer och diskursordningar, de samspelar med varandra 
genom intertextualitet, och de kan förmedla och bygga upp auktoritet. Jag har givit exempel på hur 
auktoritet i texter kan undersökas inom den socialt inriktade språkforskningen, och visat hur Hyres-
gästföreningens riksförbund utgör en praktikgemenskap där styrdokumenten ses som en särskild typ 
av texter. 
    Syftet med undersökningen är att, utifrån detta synsätt, analysera dels hur Hyresgästföreningens 
styrdokument fungerar som diskursordning, dels hur auktoritet skapas och förmedlas genom dessa 
texter. Jag kommer att titta på både inom- och utomspråkliga faktorer, men analysen kommer huvud-
sakligen koncentreras på intertextualitet och värderingar. Jag kommer också att undersöka hur 
intertextualitet samspelar med utomspråkliga semiotiska resurser för att skapa eller reglera textens 
auktoritet. 
    Utifrån uppsatsens huvudsakliga fokus, som alltså ligger på auktoritet i styrdokumenten, har jag 
formulerat två frågeställningar: 
 

1. Hur används intertextualitet i Hyresgästföreningens styrdokument för att ge auktoritet åt 
texterna? 
 

2. Hur används värderingar för att skapa auktoritet i styrdokumenten? 
 

Ett vidare syfte är att belysa hur auktoritetsbärande sakprosatexter i allmänhet, inte bara just 
Hyresgästföreningens styrdokument, kan använda olika strategier för att förmedla och skapa 
auktoritet. 
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2 Metod 
Grunden för undersökningen är den modell för textanalys som bygger på Hallidays sociosemiotiska 
språksyn. Denna modell har som utgångspunkt språkets tre metafunktioner (ideationell, interpersonell 
och textuell, se t.ex. Hellspong och Ledin 1997 eller Halliday 1998 för en mer grundlig genomgång). I 
min analys ägnar jag mig framför allt åt den interpersonella metafunktionen eller strukturen, det vill 
säga den nivå av språket som bygger upp en relation mellan textens avsändare och mottagare. I nio 
olika styrdokument analyserar jag först intertextualitet, något som har sitt ursprung i dialogismen men 
som används i sociosemiotiskt grundade forskningsområden, exempelvis kritisk diskursanalys (se t.ex. 
Fairclough 1992). Därefter gör jag en analys av hur värderingar förmedlas i en av dessa texter. 
    Valet att undersöka just intertextualitet och värderingar gjordes efter en mer översiktlig 
undersökning av vad som tycktes vara relevant i materialet (se vidare avsnitt 2.4). 

2.1 Analys av diskursordning  
För att få en bild över hur styrdokumenten som diskursordning ser ut och fungerar inom 
organisationen gör jag först en översiktlig analys av texterna och deras sammanhang: Jag går igenom 
dels hur texterna kategoriseras efter funktion och text-extern auktoritet, dels hur de förhåller sig till de 
subpraktiker som utgörs av de olika verksamhetsområdena och vilka som omfattas av texternas 
auktoritet. Jag undersöker också var dessa texter finns tillgängliga, vilka genrer de förekommer i och 
vilket förpackningsformat (se nedan avsnitt 2.2.3) de har.  

2.2 Intertextualitetsanalys 

2.2.1 Manifest intertextualitet 
I analysen undersöker jag framför allt det som Fairclough kallar manifest intertextualitet, det vill säga 
när en text explicit refererar till eller citerar en annan text (se ovan avsnitt 1.4.2). Jag tittar efter tydliga 
citat ur och referenser till andra texter som rimligtvis kan påverka den aktuella textens auktoritet. När 
en text exempelvis nämner förekomsten av andra texter, men inte citerar eller på annat sätt "lånar" 
auktoritet därifrån, räknar jag inte detta, även om det också är intertextualitet. 
    Syftet med denna analys är att se i vilken mån intertextualitet används, och framför allt hur den 
används, för att ge eller stärka en texts auktoritet eller status.  

2.2.2 Kontextmarkörer 

I den andra delen av intertextualitetsanalysen tittar jag på hur texterna ges giltighet genom signaturer 
och datering. Att signera, datera eller på andra sätt explicit förankra texten i sitt sociala sammanhang 
är ett återkommande drag i de annars sinsemellan mycket heterogena styrdokumenten, och jag har 
därför tolkat det som ett uttryck för interdiskursivitet (se ovan avsnitt 1.4.2). 
    För att tala om dessa textelement använder jag termen kontextmarkörer, eller bara markörer. 
Begreppet är lånat (och modifierat) från Karlsson (1997: 176 ff), som använder situationsmarkörer för 
att beteckna olika sätt att signalera kommunikationssituation i en text: I hennes undersökning handlar 
det om markörer som visar att en text tillhör någon av genrerna skoltext och insändare (och hur de 
används när kommunikationssituationen är dubbel, det vill säga när elever ska låtsas skriva insändare 
men texten ska läsas och bedömas av en lärare i skolan). De markörer jag har letat efter i texterna är 
sådana som giltighetsförklarar texten genom att på något sätt förankra den i kontexten. För de texter 
där jag analyserar intertextualiteten (se nedan avsnitt 3.1) har jag därför undersökt följande: 
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• om det finns en angiven beslutsfattare 
• om det finns en angiven skribent eller handläggare 
• om det finns datum för beslut, skrivande eller revidering 
• om det anges tid för textens giltighet 
• om det anges vem texten gäller eller vem som ska använda den. 

Jag har valt ut just dessa markörer eftersom det är de som verkar användas i styrdokumenten för att 
knyta texten till kontexten: Var hör texten hemma? När gäller den, och vem omfattas? Vem är den 
text-externa, egentliga, auktoriteten? De två roller bakom texten som är aktuella för undersökningen är 
beslutsfattare och skribent/handläggare.6 

2.2.3 Multimodalitet 

Eftersom jag utgår från den sociosemiotiska språksynen, där det rent språkliga ses som endast ett av 
många system för meningsskapande, kommer analyserna också få multimodala inslag. De begrepp 
från multimodal analys som används i undersökningen är valda, liksom de övriga metoderna, efter vad 
som verkade vara relevant i materialet. Jag gör ingen genomgående analys av multimodalitet i 
texterna, utan använder begreppen som presenteras nedan för att komplettera intertextualitetsanalysen. 
    Framför allt använder jag begreppet visuell framskjutenhet från den multimodala textanalysen enligt 
Björkvall (2009: 100 ff). Framskjutenhet innebär att textelement kan framhävas med hjälp av olika 
visuella resurser, såsom storlek, färg eller fokus. Principen är att "ju mer framskjutet ett textelement är, 
desto viktigare är det" (a.a. s. 100).  
    Jag analyserar också förpackningsformat som semiotisk resurs. Begreppet förpackningsformat 
använder jag enligt Karlsson och Ledin (2000: 6) för att tala om en texts materiella format eller in-
ramning. Ett förpackningsformat är, enligt författarna, avgränsat, dels materiellt eller fysiskt (som en 
bok eller en webbplats), dels socialt i det att det används på konventionella sätt. Ett exempel kan vara 
storleken på morgontidningarna: När de svenska morgontidningarna "krympte" till samma storlek som 
kvällstidningarna var det inte bara de materiella förutsättningarna utan också genrenormerna som 
ändrades. 
    Ett närliggande begrepp som jag också lånar från Karlsson och Ledin är semiotiskt rum. Detta 
definieras av författarna som "en konventionellt (och inte sällan materiellt) avgränsad enhet inom 
vilken läsaren tolkar textbildande element som sammanhängande." (a.a. s. 14). Karlsson och Ledin ger 
exemplet att tidningens grundläggande enhet nuförtiden är sidan, men att det historiskt sett har varit 
spalten.  
    Ett förpackningsformat är alltså sammanhållet, men kan bestå av flera enheter, uppdelade i 
semiotiska rum. 

2.3 Värderingar och attityder 

2.3.1 Värderingar som auktoritetsstrategi 

Min sista delanalys handlar om värderingar och attityder, något som ses som en del av den 
interpersonella strukturen i en text, då de hjälper till att skapa en relation mellan skribent och läsare 
(Hellspong & Ledin 1997: 169 ff). Detta kan eventuellt tyckas långsökt när det gäller att undersöka 
just auktoritet i texter, men Englund et al. påpekar att en texts auktoritet till stor del tillskrivs av 
läsarens förväntningar (Englund et al. 2003: 161 f). Den relation som byggs upp mellan avsändare och 
mottagare torde därmed vara betydelsefull för att skapa auktoritet. I denna del av analysen kommer jag 
att undersöka hur ett av styrdokumenten använder just värderingar för att stärka auktoriteten.  
                                                        
6 Angående skillnaden mellan de olika rollerna bakom en text eller ett yttrande finns det en modell som utgår 
från Goffman (1981: 144 ff), men för min undersökning räcker det med att skilja på skribent och 
beslutsfattare.  
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2.3.2 Appraisalteorin 

För att analysera hur värderingar och attityder skapas genom texten använder jag mig av 
appraisalteorin och den modell för analys som presenteras av Martin och White (2007). En av de 
aspekter av språket som appraisalteorin undersöker är attityd, som Martin och White delar in i tre 
delsystem. Dessa presenteras nedan, och det är dem jag använder i min analys. De andra delarna av 
appraisalsystemet, som behandlar röst (engagement) och gradering (graduation), har jag bedömt som 
mindre intressant ur ett auktoritetsperspektiv och jag går därför inte in på dem närmare här. 
    Vissa av de engelska termer som Martin och White använder finns översatta till svenska i Nordisk 
SFL-terminologi (webbplatsen för Nordisk SFL). Dessa använder jag i denna uppsats. De termer som 
inte finns representerade där har jag gjort egna översättningar av. Se bilaga 1 för en komplett lista av 
engelska termer och svenska översättningar. En av översättningarna bör dock kommenteras: Den 
dimension av aspekten uppskattning som Martin och White benämner valuation har jag direktöversatt 
till valuering. Detta är inte en helt optimal term, men det närliggande evaluering används på en högre 
nivå av exempelvis Holmberg (2002), och den språkligt bättre översättningen värdering använder jag 
dels i översättningen av social esteem till social värdering, dels i en vidare bemärkelse (i princip 
synonymt med appraisalteorins attityd, men utan just den teoretiska anknytningen). 
 
Affekt 
Affekt (eng. affect) handlar om hur vi ger språkligt uttryck för känslor. Affekt kan manifesteras i 
språket på flera olika sätt, bland annat som kvalitet (vara ledsen), process (sakna) eller kommentar 
(tyvärr) (Martin & White 2007: 46).  
    Martin och White delar in affekt i tre typer på en positiv/negativ skala: Det kan handla om glädje, 
trygghet eller nöjdhet. Det går också att dela in uttryck för affekt efter känsla eller inställning, där 
känsla innebär en reaktion på en reell företeelse, medan inställning är till något hypotetiskt. I analysen 
klassificerar jag förekomsterna av affekt enligt denna modell, samt noterar vem i texten som anges 
som upplevare. 
 
Bedömning 
Bedömning (eng. judgement) handlar om hur vi värderar mänskligt beteende eller karaktär antingen 
positivt eller negativt (Martin & White 2007: 52 ff). Detta kan göras på olika sätt rent språkligt, men 
det mest explicita sättet är genom värdeladdade ord. Exempel från Martin och White (a.a. s. 43) är 
bland annat cruelty 'grymhet', condemned 'fördömd', progressive och hypocritically 'skenheligt'. 
    Dessa bedömningar kan delas in i de som handlar om social värdering, vilket innebär en etisk 
bedömning utifrån sociala normer, och de som handlar om social sanktion, vilket innebär en bedöm-
ning av handlande enligt (vanligen skriftligt kodifierade) lagar och regler. Social värdering kan delas 
in ytterligare i normalitet (hur vanlig någon är), kapacitet (hur kompetent eller kapabel någon är) och 
pålitlighet (hur pålitlig eller konsekvent någon är).  
    I analysen redovisar jag alla förekomster av bedömning utifrån denna klassificering, samt noterar 
om den värderade handlingen/karaktären uttrycks som faktisk (realis) eller hypotetisk (irrealis). 
 
Uppskattning 
Uppskattning (eng. appreciation) handlar liksom bedömning om värdering, men här är det objekt, 
processer och andra fenomen än just mänskligt beteende som värderas. Martin och White (2007) har 
exempel som compelling ('fängslande') literary plot och impeccable ('felfri') regional details. Även 
uppskattning delas in i flera typer i Martin och Whites modell: reaktion, hur vi reagerar på en 
företeelse, komposition som handlar om dess balans/komplexitet samt valuering, det vill säga dess 
värde utifrån exempelvis autentiskhet eller lämplighet (a.a. s. 56). Författarna påpekar att särskilt 
utvärderingsaspekten av uppskattning är känslig för fält, det vill säga vilken verksamhet texten 
behandlar, eftersom olika egenskaper hos en företeelse värderas olika från verksamhet till verksamhet.  

2.3.3 Kommentarer till min användning av Martin och Whites modell 

Martin och Whites modell för att analysera explicita uttryck för attityd är starkt grammatikbaserad. 
Författarna ställer upp grammatiska ramar för de olika sätten att uttrycka typer av attityd (Martin & 
White 2007: 58 ff, se exempel i avsnitt 2.3.2 ovan), och diskuterar hur grammatiska metaforer gör det 
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möjligt att med samma lexis uttrycka olika typer av attityd. Ett exempel kan vara skillnaden mellan 
"Josefin skriver krångligt" (bedömning) och "Josefins text var krånglig att följa med i" (uppskattning). 
    I min analys har jag valt att vara mindre strikt grammatisk och något mer pragmatisk. Ett exempel 
på hur min analys skiljer sig från Martin och Whites modell är i analysen av ordet trygg, där jag har 
bedömt att ordets mening kräver en upplevare, trots att egenskapen grammatiskt kopplas till en 
företeelse (se vidare analysen i avsnitt 6.1). 
    Martin och White beskriver adjektivet som "the canonical realisation for attitude" (a.a. s. 58). Detta 
innebär att de flesta förekomsterna jag analyserat i texten är enskilda adjektiv, men jag har inte 
begränsat mig till att bara analysera vare sig adjektiv eller enskilda ord. I analysen förekommer både 
substantiv, samordningar och längre fraser som jag tolkat som uttryck för attityd.  
    Som Martin och White påpekar (2007: 52) måste appraisalanalys göras med hänsyn till kontexten: 
författarna ger exemplet att slow 'långsam' kan vara en negativ värdering av kapacitet, men positiv om 
det handlar till exempel om slow food.  

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Val av analysmetoder 

Den främsta kritiken mot min metod torde vara hur stor validitet metoden har: Hur relevanta är de 
aspekter jag valt för att undersöka just auktoritet? Det går rimligtvis att skapa och förmedla auktoritet 
på alla tänkbara nivåer i och utanför språket. Stilnivå är ett exempel på en aspekt som säkert är 
relevant men som (främst av utrymmesskäl) inte fått någon plats i min analys. Andra, som jag tar  
upp i analysen men inte gör någon systematisk undersökning av, är förpackningsformat och inter-
diskursivitet (i större utsträckning än för just markörer, som jag ju analyserar). 
    De aspekter jag valt, intertextualitet å ena sidan och värderingar å den andra, är sådana som vid 
materialinsamlingen och genomläsning av texterna tycktes stå ut som strategier för att skapa 
auktoritet; att "hämta" auktoritet ur andra texter genom intertextualitet gjordes i nästan varje 
styrdokument, och i synnerhet några texter arbetade genomgående med att skapa värderingar och 
attityder som läsaren bjuds in att dela. Metodvalet kan därför sägas vara kommunikationsetnografiskt, 
i det att jag valde metod utifrån vad som tycktes vara relevant att undersöka närmare i materialet.  
    När det gäller appraisalteorin och den modell som presenteras av Martin och White (2007) bör det 
påpekas att jag valt ut den del av metoden som undersöker direkta realisationer av attityd i form av 
lexikala enheter. Martin och White poängterar att man även bör ta hänsyn till indirekta realisationer, 
där till exempel ett noggrant urval av fakta, som presenteras utan värdeladdade ord, ändå kan fram-
kalla känslor och attityd (a.a. s. 61 ff). En fullständig analys enligt Martin och Whites modell hade 
tagit med även denna aspekt. Indirekt realiserad attityd tycks dock inte förekomma i någon större 
utsträckning i styrdokumenten, och jag har därför valt att koncentrera mig på den lexikala analysen.  

2.4.2 Texter som huvudsakligt analysmaterial 

Ett sätt att styrka resultaten från de olika textanalytiska metoderna hade varit att komplettera med en 
undersökning av hur texternas mottagare, de anställda på Hyresgästföreningen, ser på och använder 
texterna. En sådan undersökning hade jag dock inte möjlighet att göra, men till viss del har jag använt 
material från intervjuer och informella samtal med medarbetare som har med dessa texter att göra – 
dock oftast som skribenter eller handläggare snarare än mottagare (se vidare avsnitt 3.2). Jag kan inte 
utgå från att de tankar och synpunkter jag fått från dessa källor representerar ett enhetligt synsätt på 
språk och texter inom organisationen eller på arbetsplatsen, men jag tycker ändå att de har bidragit 
med användbara och belysande insikter. Där jag förhoppningsvis har ett språkvetenskapligt synsätt har 
medarbetarna insikter om arbetsplatsen som praktikgemenskap och dess texter. Någon sådan djupare 
förståelse kan jag tyvärr inte hoppas ha tillägnat mig under de korta veckor jag befunnit mig på 
arbetsplatsen. 
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3 Material 

3.1 Textmaterial 
För kontextanalysen och den mer allmänna översikten har jag tittat på ett tjugotal olika styrdokument. 
Jag har också använt mig av interna dokument, till exempel rapporten Översyn av styrdokument 
(2012) för att få en bild av hur man ser på styrdokumenten inom organisationen. 
    För intertextualitetsanalysen har jag valt ut nio olika styrdokument. Urvalet representerar alla de 
fyra typer som Hyresgästföreningen har delat in styrdokumenten i (Översyn av styrdokument 2012). 
Vissa av texterna är relevanta för hela organisationen, andra för riksförbundet, åter andra används mest 
inom ett specifikt verksamhetsområde.  
    För appraisalanalysen har jag valt ut ett dokument som i materialinsamlingen tycktes använda sig av 
värderingar och attityder i särskilt hög grad, nämligen Personalstrategi. Ytterligare motivering till att 
titta närmare på denna text var att den tillhör de mer "levande" styrdokumenten – den var en av de 
texter jag fick när jag bad om exempel på styrdokument som används. 
    Eftersom flera av dokumentnamnen är ganska långa har jag givit dem förkortningar som jag 
använder i de olika analyserna. Dessa står inom parentes efter de fullständiga dokumentnamnen i 
listan nedan: 
 
Övergripande styrdokument 

• Stadgarna 
• Agenda 2016 (kallas ibland bara för agendan) 

 

Långsiktiga, strategiska dokument 
• Personalstrategi (Personal) 
• Handbok för planering och uppföljning (Handbok) 

 

Kortsiktiga handlingsplaner 
• Nationell verksamhetsplan 2012 (Verksam) 

 

Regler och riktlinjer 
• Informationssäkerhetspolicy (Info) 
• Datorn som arbetsredskap (Datorn) 
• Etiska regler för Hyresgästföreningens förtroendevalda och anställa (Etik) 
• Handlingsplan och rutiner för arbetet mot kränkande särbehandling och trakasserier (Trak) 

Jag använder också, främst för analysen i kapitel 4, några interna dokument och information från 
Hyresgästföreningens webbplats. Dessa dokument finns med i källförteckningen. 
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3.2 Intervjuer och övrigt muntligt material  
I mindre utsträckning har jag använt mig av intervju- och samtalsmaterial. Jag har intervjuat tre 
personer: två på enheten för kommunikation och medlemsnytta, en på utvecklingsenheten. Alla dessa 
personer är på något sätt involverade i arbetet med styrdokumenten och/eller det nya dokument-
hanteringssystemet. Intervjuerna har utgått från några öppna frågor om hur den intervjuade ser på 
styrdokumenten utifrån hens arbete med dem.  
    Jag har också haft kortare samtal med anställda på IT- respektive personalenheten. Dessa utgick från 
att jag hade specifika frågor om ett par av de texter jag valt ut för analys, men jag fick genom dessa 
samtal även information om hur styrdokumenten i allmänhet fungerar på dessa enheter. Jag har också i 
undersökningen använt mig av möten jag fått delta i och informella samtal med medarbetare från olika 
enheter.  
    Det muntliga materialet har framför allt använts för den översiktliga analysen av styrdokumenten i 
kapitel 4. Genom intervjuer och samtal har jag dels fått reda på fakta om texterna som inte framgår av 
själva texterna, men jag har också fått personliga synpunkter på texterna, hur de fungerar och hur de 
borde fungera. Några av dessa synpunkter som är särskilt relevanta för min undersökning har jag 
redogjort för i analyserna, men jag gör ingen systematisk redogörelse för det muntliga materialet. Här 
presenterar jag därför bara de två informanter som citeras eller refereras med namn i uppsatsen: 
    Stina, verksamhetscontroller på utvecklingsenheten, är ansvarig för att koordinera styrdokumenten 
och se till att varje verksamhetsområde ser över och rensar bland "sina" styrdokument. 
    Anders är chef för enheten Affärer & IT. Han har skrivit flera av enhetens styrdokument och 
ansvarar för att styrdokumenten för verksamhetsområde IT ses över inför flytten till det nya intranätet. 
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4 Analys av texterna som 
diskursordning 
Som jag nämnde i inledningen (avsnitt 1.2) skiljer sig styrdokumenten åt på flera olika punkter. 
Utifrån hur de hanteras på Hyresgästföreningen verkar två indelningar vara mer relevanta än de övriga. 
Nedan går jag igenom styrdokumenten enligt dessa två indelningar. Resultatet blir en kartläggning av 
texterna som diskursordning och deras sociala kontext. Denna kartläggning utgör sedan grunden för de 
detaljerade analyserna av intertextualitet och värderingar. 

4.1 Styrdokumentens indelning i fyra 
undergrupper 
I det nya dokumenthanteringssystemet kommer varje styrdokument att falla under en av fyra 
kategorier, eller typer. Dessa presenteras i rapporten Översyn av styrdokument (2012), som ligger till 
grund bland annat för hur styrdokumenten ska hanteras i den nya dokumenthanteringen. De fyra 
typerna är: 
 

1. Övergripande styrdokument (t.ex. stadgarna) 
2. Långsiktiga strategiska dokument (t.ex. personalstrategi) 
3. Kortsiktiga handlingsplaner (t.ex. verksamhetsplanen) 
4. Regler och riktlinjer (t.ex. de etiska reglerna) 

4.1.1 Typernas förhållande till text-extern auktoritet 

Denna indelning bygger dels på en tidsaspekt (långsiktiga kontra kortsiktiga), dels på en funktions-
aspekt (praktiska, handlingsinriktade gentemot övergripande mål och strategier). Dessutom skiljer sig 
kategorierna åt när det gäller beslutsfattare: De övergripande styrdokumenten beslutas av stämman. De 
strategiska dokumenten beslutas av stämman eller förbundsstyrelsen, FS. De två sista kategorierna 
beslutas av FS eller någon av ledningsgrupperna. Här finns alltså en nivåskillnad i text-extern 
auktoritet: Stämman är organisationens högsta beslutande organ och har ensam rätt att besluta om de 
övergripande styrdokumenten. Den text-externa auktoriteten är därför högre för dessa än för texterna i 
typ 2, som i sin tur har högre auktoritet än texterna i typ 3 och 4. (Detta oavsett hur auktoriteten 
gestaltar sig och byggs upp i texten, vilket jag undersöker i kapitel 5 och 6.) 
    Detta beskriver hur organisationen vill att det ska se ut. I nuläget finns det dock många texter som 
räknas och fungerar som styrdokument, men som ingen av de nämnda instanserna fattat beslut om. Det 
tycks dock som att beslutsfattaren även för dessa nästan alltid är en instans med ett visst mått av 
auktoritet snarare än en enskild person – det kan vara ett av verksamhetsråden eller en arbetsgrupp. 
Inom verksamhetsområde IT verkar det dock vara vanligt att det är en enskild person som har beslutat 
om styrdokument, och att verksamhetsrådet är skyldigt att se till att texten efterföljs. Vems den text-
externa auktoriteten då är är inte helt klart. En möjlig tolkning, enligt van Leeuwens kategorisering av 
authorization (van Leeuwen 2008: 105 f), är att handläggaren som expert har institutionell auktoritet, 
men denna auktoritet beror då till stor del på läsaren: Uppfattar hen att handläggaren är just en expert 
inom fältet? Inom subpraktiken, där deltagarna känner varandra och känner till varandras kompetenser 
är det sannolikt så, men när texterna ska läsas och användas utanför enheten är det kanske mer osäkert. 
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4.1.2 Typernas förhållande till genrer 

Indelningen i fyra typer går till viss del att koppla till genre i den funktionsinriktade syn på genre jag 
använder mig av i denna uppsats. För regler och riktlinjer sammanfaller denna typ i princip med en 
enda genre: Dessa dokument är till för att beskriva just regler och riktlinjer för olika aspekter av 
arbetet. Förutom de jag analyserat närmare i denna uppsats finns det texter i denna kategori som 
reglerar bland annat telefoni, tillfälliga projekt och arbetsresor. Något som komplicerar enkelheten i 
regler och riktlinjer som genre är att det också finns en mängd texter av typen policy, som inte är 
tillräckligt konkreta för att tillhöra samma genre som regler och riktlinjer, men som inte heller är 
tillräckligt "strategiska" för att hamna i kategorin långsiktiga strategiska dokument – den kategori som 
annars har bäst sammanfall mellan typ och genre. 
    De övergripande dokumenten har gemensamt att de har störst auktoritet (vilket också styrks av 
intertextualitetsanalysen, se kapitel 5), men de tillhör knappast samma genre. Här finns bland annat 
stadgarna, som förhåller sig till de genrenormer som finns för föreningsstadgar, Varumärket 
Hyresgästföreningen vars funktion snarast är att hävda, befästa och begränsa organisationens identitet, 
och Agenda 2016 som sätter upp mål och strategier för verksamheten för några år framöver. 
    Slutligen sammanfaller kortsiktiga handlingsplaner till viss del med agendan, i det att funktionen 
hos dessa texter är att genom mål och strategier styra verksamheten inom en begränsad tid – skillnaden 
är att tiden är olika lång. 
    Det visade sig också i undersökningen att meningarna går isär om vad som ska räknas som ett 
styrdokument: En anställd tycker till exempel inte att Handbok för planering och uppföljning – en text 
som beslutats av förbundsstyrelsen, alltså en av de högsta instanserna – är ett styrdokument eftersom 
det är en handbok: Hon ser alltså inte genren handbok som en del av diskursordningen styrdokument. 
Stina på utvecklingsenheten anser däremot att handboken är ett av de mer användbara styrdoku-
menten. Den går att hänvisa till i frågor om hur olika mätningar görs, vilket innebär att det går att 
hänvisa till den som ett dokument med auktoritet. 

4.2 Styrdokumenten och verksamhetsområdena 
Den andra relevanta indelningen som används när organisationen nu ska se över sina styrdokument är 
en indelning efter var texterna skapas och används. Riksförbundet består, som jag har nämnt, av flera 
olika verksamhetsområden. De flesta styrdokumenten uppkommer också inom ramen för något av 
dessa verksamhetsområden, även om de skickas exempelvis till HLG för formellt beslut. Även om 
texterna (och därmed deras auktoritet) ofta omfattar fler än dem som arbetar inom ett verksamhets-
område är det inom verksamhetsområdet som styrdokumenten "hör hemma". Inför flytten till det nya 
intranätet har varje verksamhetsområde i uppdrag att gå igenom "sina" styrdokument, rensa bland dem 
och kvalitetsgranska7 dem. I praktiken innebär det för de flesta texterna att de hör hemma på en enhet 
– det är exempelvis enhetscheferna som har ansvar för översynen av styrdokumenten. 
    Ett samtal med Anders, chef för enheten Affärer & IT, visade att situationen inom verksamhets-
område IT just nu är lite problematisk när det gäller styrdokumenten. Som jag noterade ovan verkade 
texter just inom IT ofta tillhöra enskilda personer snarare än instanser, och detta visade sig ha en 
förklaring: Fram till nyligen har verksamheten varit uppdelad efter de datasystem som man arbetar 
med inom IT. Varje system har haft en "ägare", som de kallas, och ägaren av respektive system har 
varit ansvarig för styrdokumenten som behandlar hens system (jfr diskussionen i avsnitt 4.1.1).  
    Även verksamhetsrådet för IT var uppbyggt efter system (det bestod av ägare för respektive 
system), men nu har man skapat ett nytt råd, eller samarbetsorgan, som istället består av represen-
tanter för de övriga verksamhetsråden. När det gäller styrdokumenten finns det dock många vars 
auktoritet fortfarande hänvisar till det gamla IT-rådet, vilket gör förhållandet mellan text och egentlig 
auktoritet otydlig under en övergångsperiod. Belysande information från detta samtal var också att 
poängen med att lägga beslutsansvaret för "lägre" styrdokument på verksamhetsråd, arbetsgrupper 
eller enskilda personer är att "hålla allt som inte är strategiskt från de högre beslutsnivåerna". Med 

                                                        
7 Bland annat ska de vara skrivna på klarspråk efter organisationens skrivhandledning. 
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tanke på hur många styrdokument som finns, och att alla enligt reglerna ska uppdateras varje år, tycks 
detta vara en praktisk lösning.  

4.3 Översikt över styrdokumenten 
För att visa heterogeniteten hos styrdokumenten som diskursordning har jag gjort en uppställning över 
ett urval av dessa texter, samma som jag i nästa kapitel analyserar utifrån intertextualitet och 
värderingar.  
  
Tabell 1. Översikt över styrdokumenten 

       Namn 
 

Typ 
 

Omfattning 
 

Besluts-
fattare 

Verksamhets-
område 

Genre 
 

Förpacknings- 
format 

Agenda 1 hela HGF stämman Ledning strategi 
trycksak/ 
worddokument 

Stadgarna 1 hela HGF stämman Ledning stadgar tryckt folder/PDF 
Personal 2 arbetsgivare FS Personal strategi PDF 
Handbok 2 styrelser/VR FS Ledning handbok PDF 

Verksam 3 hela HGF FS Ledning 
verksam-
hetsplan worddokument 

Info 4 hela HGF kanslichef IT IT policy worddokument 
Datorn 4 hela HGF VR IT IT regler webbtext 
Etik 4 hela HGF ? Personal regler PDF 

Trak 4 
chefer &  
medarbetare VR personal Personal 

handlings-
plan webbtext 

 
Förklaringar: 

Typ: typ av styrdokument enligt 4.1 
Omfattning: vem/vilka som omfattas av dokumentet 
FS: förbundsstyrelsen 
VR: verksamhetsråd 
HGF: Hyresgästföreningen 

 
 
Tabell 1 visar, för ett urval styrdokument, vilken styrdokumentsnivå texten tillhör enligt den nya 
kategoriseringen (typ), vilka som berörs av textens auktoritet (omfattning), vem som beslutat om 
texten, vilket verksamhetsområde den tillhör, vilken genre och vilket förpackningsformat den har. 
Man kan notera att de övergripande styrdokumenten, plus de etiska reglerna, finns både i digital och 
tryckt form. För Agenda 2016 innefattar förpackningsformatet även ett annat övergripande styr-
dokument, nämligen Varumärket Hyresgästföreningen: Dessa texter, som räknas som två olika 
styrdokument, är tryckta i A4-format i texten Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016.  
    Medan de texter som hör till verksamhetsområdena IT och Personal finns hos motsvarande enhet på 
riksförbundet, hamnar de som ligger under Ledning på utvecklingsenheten. Anledningen att påpeka 
detta är att verksamhetsområdet, som jag nämnt, är ett mer abstrakt begrepp, medan enheten består av 
personal som har det praktiska ansvaret för texten. För varje styrdokument finns en handläggare, 
exempelvis enhetschefen, som har ansvar för texten och att den ses över varje år. 
    En aspekt av texterna som inte är med i tabellen är var dessa texter finns: De finns nämligen alla på 
(det gamla) intranätet. Vissa av dem är svåra att hitta, men de flesta finns samlade under en flik som 
heter Personal. De tryckta övergripande styrdokumenten finns att hämta i riksförbundets materialrum, 
medan de som finns i PDF-format är menade att lätt kunna skrivas ut. De etiska reglerna finns inte 
tryckta, men skrivs ofta ut och ges till förtroendevalda på utbildningar och kurser.  
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    På det nya intranätet kommer alla styrdokumenten vara sökbara, både som styrdokument och som 
den typ de tillhör, och dessutom kommer de att tilldelas ytterligare metadata i form av bland annat 
dokumentägare och nyckelord. 

4.4 Sammanfattning av styrdokumenten som 
diskursordning 
I detta kapitel har jag presenterat en översikt över styrdokumenten som diskursordning. Denna visar 
att texterna hör hemma inom olika subpraktiker på riksförbundet, och att den text-externa auktoriteten 
är olika från text till text. Likaså textens omfattning, det vill säga vilka som påverkas av denna 
auktoritet, skiljer sig mellan texterna. Analysen visar också att den indelning som gjorts av texterna i 
fyra typer till viss del är en genreindelning, men att även giltighetstid och framför allt text-extern 
auktoritet spelar in. Ju högre typ av styrdokument, desto högre instans inom organisationen har makten 
över, och utför makt genom, texten. Som läget är just nu med styrdokumenten skiftar den text-externa 
auktoriteten från text till text, men efter översynen kommer den att skifta från typ till typ. 
    Jag har visat att styrdokumenten ofta är knutna till en av organisationens subpraktiker, och att 
systemen för styrdokumenten förhåller sig till subpraktikens interna struktur. 
    Texterna förenas framför allt av sin övergripande funktion: De är alla delar av Hyresgästföreningen 
som organisatorisk struktur, och den praktik de ingår i är den att få organisationen att fungera.   
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5 Intertextualitetsanalys 
I detta kapitel går jag igenom intertextualitet i de texter jag analyserat närmare. Jag går igenom 
texterna aspekt för aspekt och jämför dels de enskilda texterna, dels de olika typerna av styrdokument.  

5.1 Manifest intertextualitet 

5.1.1 Övergripande styrdokument 

Det övergripande styrdokumentet Stadgar innehåller ingen intertextualitet där auktoritet kan sägas 
hämtas från andra texter. Däremot utövar texten själv makt över andra texter i det att den förutsätter 
eller ibland till och med kräver dem: I en paragraf anges årsmötets uppgifter, varav minst två av 
punkterna är dokument: Styrelsens berättelse och Revisionsberättelse. Belysande för hur centrala 
texterna är, är att det är just dokumenten som anges som uppgifter, snarare än verksamheten att skapa 
dem.8  
 

                          
 
 
 
 
Ser man till textens olika delar, här i tydliga paragrafer, kan man se intertextualitet mellan dessa, då 
texten på flera ställen refererar till andra paragrafer: 
 

                                                        
8 Jfr. att CDA ju ibland kritiseras för att se texter som alltför centrala i den sociala praktiken (se t.ex. Karlsson 
2010: 162 f). 
 

Figur 1. Årsmötets uppgifter, ur Stadgar för Hyresgästföreningen 
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6.3.1 […] Regionstyrelsen är skyldig att till förbundsstyrelsen anmäla sådana förhållanden som i 
enlighet med § 2.5 kan föranleda beslut om suspension […].  

(Stadgar för Hyresgästföreningen) 
 
Denna typ av "intra-intertextualitet" kan tolkas som ett sätt att hålla ihop texten och därigenom stärka 
dess auktoritet. Detta kan kopplas till den dialogistiska grundtanken att en text är ett yttrande, en enhet 
(Bachtin 1997: 209 ff). Paragraferna är alla en del av det dokument som anger förutsättningarna för 
Hyresgästföreningen som verksamhet, de är beroende av varandra och får inte ta ut varandras giltighet. 
    Inte heller Agenda 2016 hämtar auktoritet genom explicita referenser till andra skriftliga texter – 
däremot till andra yttranden. Agendan innehåller nämligen fyra citat som anges representera fyra olika 
intressentgrupper, nämligen hyresgäster, medlemmar, politiker/makthavare/opinionsbildare och 
fastighetsägare. Exempel:  
 

Medlemmarna tycker: 
”Det är lätt att påverka genom Hyresgästföreningen.”  (Agenda 2016) 

 
Alla fyra citaten följer samma mönster, x tycker följt av ett uttalande inom citationstecken. Citaten 
fungerar i texten som stöd för det explicita påståendet att "[v]i är en närvarande och handlingskraftig 
förening" som föregår citaten. Min tolkning är att dessa citat indirekt ger texten auktoritet: Den 
auktoritet som hävdas (med ordet handlingskraftig) är den text-externa, det vill säga organisationens. 
Eftersom styrdokumentet talar med organisationens röst (vi används genomgående i texten), och 
andra röster backar upp den hävdade auktoriteten, stärks då också auktoriteten hos texten. 

5.1.2 Långsiktiga strategier  

Personal inleds med att referera till ett av de övergripande styrdokumenten, Agenda 2016. Texten 
introducerar sitt inledningsavsnitt med ett citat om resurser ur denna text, och bygger sedan texten på 
att personalen är en av de viktigaste resurserna: 
 

I Agenda 2016 står följande om våra resurser:  
  
”För att nå våra mål och uppfylla vår verksamhetsidé är vi bero-  
ende av våra resurser. Resurser är inte bara pengar. För en idébu-  
ren organisation som Hyresgästföreningen är det särskilt viktigt med  
människors förtroende och vilja att engagera sig i föreningens frå-  
gor.  
Våra resurser är avgörande för att nå bra resultat. Lika viktigt är att  
vi använder dem effektivt så att vi får ut maximal nytta. Vi måste  
ändra arbetssätt, prioritera våra insatser och följa upp resultat”  
( p.1.3)  
  
En av Hyresgästföreningens viktigaste resurser, och den resurs som  
föreningen lägger mest pengar på, är medarbetarna. 
 

(Personalstrategi) 
 
Här hämtar texten auktoritet från ett "högre" styrdokument, för att motivera den syn på personalen 
som texten sedan genomgående demonstrerar (se vidare appraisalanalysen, kapitel 6). Detta görs på ett 
mycket direkt sätt genom grafiskt markerat citat och till och med angivet sidnummer. Citatet blir alltså 
starkt framskjutet. Senare i texten används Agenda 2016 på flera ställen som motivering till 
värderingar och aktiv handling: 
 

Viktigast av allt. Ska vi lyckas uppfylla Agenda 2016 måste målen i  
agendan kommuniceras till medarbetarna så att var och en förstår  
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vilken uppgift den har att fylla. Det ställer krav på ledare som kan  
förenkla, konkretisera och tydliggöra vars och ens bidrag till fullföl-  
jandet av agendan.  

(Personalstrategi, min fetstil) 
 
Personal hämtar på så sätt genomgående auktoritet från ett dokument vars egen auktoritet i princip 
konstrueras som absolut, något som också uttryckligen sägs i en passage:  
 

Det saknas en gemensam syn på vad som ska ge högre lön utifrån Agenda 2016, som styr vårt 
arbete.  

(Personalstrategi, min fetstil)  
 
Att det är just här som auktoriteten hos agendan särskilt påpekas beror kanske på att detta är det enda 
ställe där man påpekar något otillräckligt hos detta dokument. Att en gemensam syn saknas utifrån 
agendan antyder en kritik, att texten är oklar eller öppen för olika tolkningar på denna punkt, men 
direkt efter stärks agendans makt genom att den påpekas. Att det uttrycks med en presupposition 
snarare än som hävdat faktum innebär också att texten inte tillåter en motsägelse (Hellspong & Ledin 
1997: 127 f). 
    Även i Handboken (och dessutom i fler av de strategiska styrdokumenten) nämns Agenda 2016 
redan i början. Handboken inleds med ett kortare stycke, Varför en handbok?, där agendan nämns som 
grund för ett vidare arbete med effektivisering och trygghet genom mätningar. Avsnittet avslutas med 
ett konstaterande att Denna handbok ska vara till hjälp i det långsiktiga arbetet med Agenda 2016. 
Även här hämtas alltså auktoritet från agendan, genom att beskriva denna som en grund för det arbete 
som handboken syftar till att hjälpa. Att agendan är något som organisationen arbetar efter 
presupponeras i meningen som citeras ovan: det är handboken, inte agendan, vars syfte behöver 
förankras genom detta inledande avsnitt. 
    Senare i texten redogörs för delar av Agenda 2016 i form av sammanfattningar. Varje avsnitt börjar 
med att redogöra för ett av agendans mål, för att sedan gå in på hur detta mäts – det är beskrivningen 
av hur mätningarna fungerar som är de "användbara" delarna av handboken, men de knyts till målen 
som i sin tur hämtas från det överordnade dokumentet Agenda 2016. Agendan presenteras 
genomgående i texten med stark visuell framskjutenhet i form av stor typsnittsgrad. 

5.1.3 Kortsiktiga handlingsplaner  

Även den kortsiktiga handlingsplanen, Verksam, nämner Agenda 2016 i början av dokumentet, efter 
ett kort stycke som värderar Hyresgästföreningen, dess mening och verksamhet i positiva ordalag. 
Agenda 2016 markeras med fetstil första gången det förekommer, vilket ger den en framskjuten plats i 
texten. Referensen används för att placera Verksam i sitt sammanhang, och därefter beskrivs Verksam 
som ett dokument som utgår från agendan. Därefter konstateras agendans viktigaste mål, som sedan 
utvecklas lite närmare. Textens huvudsakliga innehåll är att, mål för mål, gå igenom strategier för hur 
målen ska uppnås. För varje gång ett nytt mål introduceras nämns också agendan explicit i formu-
leringen Strategier för att nå målet i Agenda 2016. 
    Inga andra texter refereras explicit i Verksam. 

5.1.4 Regler och riktlinjer 
Texterna som räknas till kategorin regler och riktlinjer skiljer sig åt, både från de andra kategorierna 
och sinsemellan. Info hänvisar till andra interna dokument utan att direkt hämta auktoritet från dessa, 
men hämtar däremot direkt auktoritet från "lagar och förordningar" – en strategi som nog är ganska 
svag då det inte nämns vilka lagar det gäller, eller vilken information ur lagtexterna som detta 
dokument lutar sig mot. Referenserna blir också svaga eller "oframskjutna" då de nämns inom 
parentes: 
 

Kraven på informationssäkerhet baseras på affärsmässiga krav, riskanalyser samt externa krav 
(lagar och förordningar, krav från samarbetspartners etc.)  

(Info, min fetstil) 
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En mer effektiv användning av samma strategi återfinns i Trak: 
 

Handlingsplanen vilar på Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kränkande  
särbehandling, AFS 1993:17 och Diskrimineringslagen, SFS 2008:567.  

(Trak) 
 

Längre ned i texten definieras begreppet kränkande särbehandling först enligt Arbetsmiljölagen, sedan 
Diskrimineringslagen. På samma sätt som Agenda 2016 utgör grund för flera av de strategiska 
dokumenten får här lagen utgöra grund för Trak.  
    Datorn använder inte andra texter för att hämta auktoritet – denna text inleds istället med att koppla 
textens relevans till det beslutande organ som står som upphovsman (se vidare analysen av markörer, 
avsnitt 5.2.4). 
    Etiska regler, som är i form av en folder, inleds med en textruta där organisationens vision, 
verksamhetsidé och "inriktning" (hur de arbetar) kort redovisas i en punktlista. Det anges att punkterna 
är utdrag ut stadgarna, så intertextualiteten är explicit, men jämfört med hur Agenda 2016 vävs in i de 
strategiska dokumenten är intertextualiteten här inte framskjuten: referensen till stadgarna står med 
liten stil, inom parentes, längst ned i textrutan. Mer auktoritet ges därmed till själva innehållet i det 
citerade än till statusen hos den citerade texten. Stadgarna nämns inte heller senare i texten.  

5.1.5 Sammanfattning av manifest intertextualitet 
De undersökta texterna använder manifest intertextualitet i olika mån och på olika sätt för att öka 
auktoriteten. De långsiktiga strategiska dokumenten och den kortsiktiga handlingsplanen använder i 
stor utsträckning det överordnade dokumentet Agenda 2016 för att "låna" auktoritet: oftast för att 
motivera vad som sägs i texten, men ibland till och med för att motivera textens blotta existens. 
Auktoriteten hos agendan stärks i andra styrdokument genom att dess egenskaper som styrande, 
gällande dokument uttrycks med presuppositioner, det vill säga som givna faktum som texten inte ger 
utrymme till att opponera sig emot eller ifrågasätta. Den stärks också, särskilt i Handbok, genom att 
ges visuell framskjutenhet. 
    Kategorin regler och riktlinjer stödjer sig ibland på texter med högre status (lagar, högre styr-
dokument) men inte alltid, och olika effektivt: Jag har tolkat det som mer effektivt när den exakta 
källan tydligt refereras, och mindre effektivt när det är mer svävande, som i "lagar och förordningar".  

5.2  Kontextmarkörer 
I denna del av analysen har jag tittat efter följande markörer, som jag också nämnt i metodkapitlet: 
 

• om det finns en angiven beslutsfattare 
• om det finns en angiven skribent eller handläggare 
• om det finns datum för beslut, skrivande eller revidering 
• om det anges tid för textens giltighet 
• om det anges vem texten gäller eller vem som ska använda den 

5.2.1 Övergripande styrdokument 

Stadgarna har högra sidan på första uppslaget, titelsidan, avsatt till att förankra texten i kontexten 
genom signaturer och giltighet:  
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Här anges när och av vilken instans texten antagits, när de börjar gälla (två gånger!) och vilka texten 
angår (det vill säga organisationen i sin helhet, från riksförbundet till lokala föreningar). Agenda 2016 
har en liknande förstasida, med titel, undertitel och texten "Antagen av förbundsstämman 2010" 
(beslutsfattare och datum). 

5.2.2 Långsiktiga strategiska dokument 
Personal har formen av en rapport, och är sannolikt skriven utifrån en mall. Överst på sidan står 
Handläggare, angivet med skribentens initialer, och datum, som man får anta är datum för skrivande. I 
slutet av avsnittet Inledning anges användare/målgrupp, datum för beslut och signatur i form av arbets-
grupp och vilka som ingår i denna. Eftersom det är en arbetsgrupp som antagit dokumentet, och inte 
någon av de instanser som nämns under 4.1.1, borde dokumentet rent tekniskt inte räknas som ett 
officiellt styrdokument, men som framgick i intervjuer och samtal är detta fallet för en hel del av 
styrdokumenten. 
    Handboken anger redan på framsidan, under titeln, Senast uppdaterad juli 2011, vilket visar att 
texten är aktuell – åtminstone så länge detta datum ligger något sånär nära i tiden. Ett av de första 
avsnitten i handboken heter Vem kan använda handboken? och anger "i första hand styrelser, råd och 
personer inom Hyresgästföreningen som har ansvar för verksamhetsplanering och resultatuppföljning" 
som mottagare. Enligt Stina, som arbetar på utvecklingsenheten, används handboken flitigt åtminstone 
på hennes enhet. Däremot anges inte vem som skrivit eller beslutat om handboken någonstans i texten. 

5.2.3 Kortsiktiga handlingsplaner 

Verksam anger på framsidan, under titeln, att texten är "ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 
2011-09-19" (med versaler). Även inledningen är signerad förbundsstyrelsen och daterad till samma 
datum. Varken mottagare eller skribent anges. 

Figur 2. Titelsida, Stadgar för Hyresgästföreningen 
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5.2.4 Regler och riktlinjer 

Trak, som är en och en halv A4 lång, inleds med att lista olika kontextmarkörer, en per rad 
(beslutsorgan och datum, uppföljning, officiellt namn på dokumentet, mottagare och referens till 
lagar): 
 

Beslutad av HLG juni 2011.  
 
Handlingsplanen följs upp årligen i verksamhetsråd personal.  
 
Handlingsplan och rutiner för arbetet mot kränkande särbehandling och  
trakasserier.  
 
Denna handlingsplan vänder sig till alla chefer och medarbetare i  
Hyresgästföreningen och dess bolag.  
 
Handlingsplanen vilar på Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kränkande  
särbehandling, AFS 1993:17 och Diskrimineringslagen, SFS 2008:567. 

(Trak) 
 
Datorn inleds med att beskriva vem som beslutat om texten (IT-rådet), när detta skedde, och vilka som 
omfattas av reglerna (alla som använder organisationens datautrustning). Här tolkar jag en 
kontextangivelse som att den förminskar textens auktoritet, nämligen dateringen: Texten är daterad 
2008, och eftersom den behandlar just IT och datorer, ett område där utvecklingen går fort, kan man 
ifrågasätta om de regler som ställs upp verkligen gäller fortfarande. Utvecklingen har gått snabbt fram 
med till exempel mobiltelefoner som kan använda trådlösa nätverk; policyer för sociala medier och 
surfande på arbetstid har sannolikt ändrats på många arbetsplatser under de senaste fyra åren. Varken 
mobilsurfande eller sociala medier nämns i riktlinjerna, och detta i kombination med det gamla 
beslutsdatumet torde skada snarare än hjälpa textens auktoritet.  
    Även Info är från 2008 och kan ges samma tolkning. Denna text är liksom Personal skriven som en 
rapport och har en utskriven handläggare (här hela namnet) och datum för skrivande. Sist i texten 
anges vem som fastställer policyn (kanslichefen), vem som ansvarar för genomförande och 
uppföljning (IT-rådet) och sist att revidering av policyn ska ske senast 2010-12-31. Om detta faktiskt 
skett vet jag inte, men jag har inte kunnat hitta en senare version. Detta kan också skada auktoriteten i 
dokumentet, då det kan tolkas som att det inte gäller längre. Info anger också att texten omfattar hela 
organisationen, tydligt uttryckt i all verksamhet inom hela Hyresgästföreningen.  
    Etik har inga uppgifter om giltighetstid, tid för beslut eller vem som skrivit eller beslutat om 
dokumentet. Däremot signaleras Hyresgästföreningen som organisation som tydlig avsändare genom 
textens förpackningsformat: Texten är i form av en folder, grafiskt formgiven och gjord för att skrivas 
ut, något som signalerar att den är en officiell text.  
    Mottagarna, däremot, står faktiskt angivna redan i titeln: textens fulla namn är "Etiska regler för 
Hyresgästföreningens förtroendevalda och anställda". Texten tilltalar sedan genomgående läsaren med 
"du" (i ett stycke även jag i en rad frågor man uppmanas ställa till sig själv) och hänvisar flera gånger 
till dig som förtroendevald eller dig som anställd. 

5.2.5 Sammanfattning av kontextmarkörer 

De olika styrdokumenten använder i olika utsträckning signaturer och giltighet för att förankra texten i 
kontexten. Detta tycks åtminstone delvis höra ihop med genrekonventioner och förpackningsformat. 
De övergripande styrdokumenten är tydliga med att befästa den text-externa auktoriteten – en hel sida 
ägnas åt endast detta, vilket innebär att ett stort semiotiskt rum har avsatts åt relativt liten mängd 
information. De etiska reglerna, som också är grafiskt formgivna men inte har samma dignitet som de 
övergripande dokumenten, vare sig i styrdokumentsnivå eller stilnivå, har inga signaturer. 
Auktoriteten signaleras här ändå genom både språk och förpackningsformat. En anställd eller 
förtroendevald som får foldern i handen kan genom formgivningen se att texten är av officiell 
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karaktär. Denna, och faktiskt alla de undersökta styrdokumenten, delar dessutom ytterligare en typ av 
signatur: de bär alla Hyresgästföreningens logotyp. 
    Auktoriteten som skapas genom kontextmarkörer kan kopplas till van Leeuwens legitimerings-
kategori authorization (van Leeuwen 2008: 105) – genom skriftliga signaturer eller grafisk logotyp 
sägs rakt ut vem som utövar makt genom texten. 
    I tabellen nedan sammanfattas signaturer och giltighetsmarkörer i de undersökta dokumenten. 
 

Tabell 2. Kontextmarkörer 

 
Text 
 

Besluts-
fattare 

Hand-
läggare 

Datum  
 

Giltighets-
tid 

Omfattning 
 

Typ 
 

Stadgarna x   x x x övergripande 
Agenda 2016 x  x (x)  övergripande 
Personal x x x  x långsiktig 
Handbok   x  x långsiktig 
Verksam x  x x  kortsiktig 
Info x x x x x regler 
Datorn x  x  x regler 
Etik     x regler 
Trak x  x  x regler 

 
 
Tabell 2 visar att de flesta av de undersökta styrdokumenten förankras i kontexten genom att ange 
beslutsfattare, datum och vem som omfattas av texten. Några styrdokument anger dessutom antingen 
handläggare (dvs. skribent) och/eller textens giltighetstid. Giltighetstid för agendan har jag satt inom 
parentes, då den inte uttryckligen anges, men textens namn, och att den talar om mål som ska vara 
uppfyllda till 2016, gör att det är tveksamt om texten kan ses som gällande efter detta). 
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6 Analys av attityd i 
personalstrategin 
I detta avsnitt redogör jag för resultatet av attityd som auktoritetsstrategi i en av texterna i materialet, 
Personal. Jag har använt Martin och Whites (2007) metod för att analysera attityd på de tre nivåerna 
affekt, bedömning och uppskattning (se avsnitt 2.3.2). Jag går igenom resultaten för dessa aspekter en i 
taget, och diskuterar sedan i avsnitt 6.4 hur användningen av attityd i Personal används som 
auktoritetsstrategi. 
    Texten Personal är drygt elva sidor lång, cirka 3200 ord, exklusive rubriker, punktlistor och en 
sammanfattande tabell som saknar fullständiga meningar och därför inte tagits med i analysen. 

6.1 Affekt 
Jag har dels markerat alla uttryck för affekt i texten, dels kategoriserat dem enligt Martin och Whites 
(2007) modell. Tabell 3 nedan redovisar alla förekomster av affekt i Personal.  
 
Tabell 3. Uttryck för affekt i Personal 
 

Språkligt  
uttryck 

Pos/ 
neg 

Glädje 
 

Trygghet 
 

Nöjdhet 
 

Känsla/ 
inställning 

Upplevare 
 

       lidande neg x 
  

känsla enskild anställd 
välkomnar pos 

  
x inst ledarskapet 

[känna] trygghet pos 
 

x 
 

inst organisationen 
förtroendet pos 

 
x 

 
känsla personalen? 

stort intresse pos 
  

x inst vi som arbetsgivare 
intressera pos 

  
x inst vi som arbetsgivare 

trygg pos 
 

x 
 

känsla?  -  
trygg pos 

 
x 

 
känsla?  -  

trygghet pos 
 

x 
 

känsla?  -  
saknar neg 

  
x inst vi (som arbetsgivare?) 

avskräcker neg 
 

x 
 

känsla vissa 
känslan av  
samhörighet pos 

 
x (?) 

 
känsla de anställa 

känna  
gemenskap pos 

 
x (?) 

 
känsla  -  

uppmuntra pos     x inst vi 
 
 
Tabell 3 visar att texten innehåller fjorton förekomster av affekt. Ett tydligt mönster är att de känslor 
som uttrycks till största del är positiva; bara tre är negativa. I samtliga fall utom ett handlar känslorna 
som beskrivs om trygghet och nöjdhet. Man kan också konstatera att det oftast är antingen organisa-
tionen i stort eller arbetsgivaren (som kopplas ihop med textens sändare i vi på flera ställen) som 
tillskrivs de olika känslorna, snarare än de anställda eller andra deltagare i texten. 
    En tveksam bedömning är den av ordet trygg, som två gånger förekommer i frasen trygg 
personalförsörjning. Utifrån Martin och Whites modell skulle denna formulering kunna tolkas som 
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uttryck för uppskattning snarare än affekt, då det är en företeelse som tillskrivs egenskapen och ingen 
mänsklig upplevare nämns. Min bedömning är att ordet trygg förutsätter en upplevare, och att det 
därför ändå bör tolkas som affekt, trots att avsändaren genom grammatisk metafor9 undvikit att ange 
upplevare. Detta är dock inte en självklar tolkning. 
    Känna gemenskap och känslan av samhörighet är tveksamma fall när det gäller typ av affekt, men 
min bedömning är att de handlar om trygghet snarare än glädje eller nöjdhet. 

6.2 Bedömning 
I Personal förekommer endast bedömningar som gäller den etiska aspekten, social värdering (se 
avsnitt 2.3.2). Jag identifierat denna typ av bedömningar, noterat vilken deltagare i texten som 
tillskrivs dem, och angivit om det värderade handlandet eller karaktären beskrivs som faktiskt (realis) 
eller något som eftersträvas (irrealis). 
    
Tabell 4. Uttryck för bedömning i Personal 

 

Språkligt uttryck Pos Social värdering:   Realis Person 

 
/neg Normalitet Kapacitet Pålitlighet 

  effektivt pos   x     vi  
uppfylla pos 

 
x 

  
medarbetare 

klokt och genomtänkt pos 
  

x 
 

vi 
kvalificerad pos 

 
x 

 
x personal 

duktiga pos 
 

x 
 

x medarbetarna 
systematiskt pos 

  
x 

 
vi 

lyckas uppfylla pos 
 

x 
  

vi 
agera stödjande pos 

  
x 

 
den strategiska rollen 

konsekvent och 
medvetet pos 

  
x 

 

Hyresgäst-
föreningen 

misstag neg 
 

x 
 

x andras 
mer erfarna pos 

 
x 

 
x kollegor 

mindre erfarna neg 
 

x 
 

x kollegor 
typiska pos x 

  
x roller 

bra pos   x   x samarbetspartner 
 
 
Tabell 4 visar att bedömning inte heller är särskilt vanligt i Personal, men där det förekommer kan 
man se några tendenser. För det första är värderingar av "text-vi:ets" eller organisationens handlingar i 
irrealis: Det handlar alltså om handlingar som är eftersträvansvärda. För det andra är det kapacitet som 
är den typ av värdering som förekommer mest, följt av pålitlighet. Normalitet förekommer bara en 
gång, i kontexten "roller som är typiska för oss". Intressant att notera är att kapacitet är en egenskap 
som tillskrivs både avsändaren/organisationen och medarbetarna, och dessutom oftast beskrivs som 
faktisk (realis). Förekomsterna av pålitlighet, däremot, är en egenskap som tillskrivs Hyresgäst-
föreningen eller text-vi:et, och som uttrycks som irrealis (dock inte negerat). Budskapet blir ungefär: 
Det är inte säkert att vi/vi som förening är pålitliga, men det är något vi antingen vill vara eller förbli. 
     
 

                                                        
9 Inom SFL brukar det kallas grammatisk metafor när man valt ett annat uttryckssätt än det som 

stämmer bäst överens med (den uppfattade) verkligheten, se t.ex. Holmberg och Karlsson 2006: 162 f, 
eller Magnusson 2010) 
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Ett problem i bedömningen var vilka substantiv och verb som används just för att skapa attityd i 
texten, och vilka som är det neutrala ordvalet i en viss situation men som samtidigt "råkar" ha en milt 
bedömande klang (expert, resurs, diskriminera). Dessa uttryck har jag inte analyserat som bedömning. 
Misstag och uppfylla är sådana som jag tolkat som mer bedömande; dessa är med i analysen. 

6.3 Uppskattning 
För uppskattning har jag noterat alla förekomster och angivit om de är positiva eller negativa, vilken 
typ av uppskattning det gäller (reaktion, komposition eller valuering), företeelsen/processen som 
värderas samt om denna är animat.  
    Jag har, förutom adjektiviska bestämningar, även räknat sådant som hela nominalfraser i predikativ 
ställning där adjektivets huvudord har samma referent som den företeelse som faktiskt bedöms: I 
meningen "På det sättet blir vi en tydligare arbetsgivare för medarbetarna" är det arbetsgivare som 
grammatiskt bestäms av adjektivet tydligare, men deltagaren i texten som bedöms är referenten för 
pronominet vi (som här sammanfaller med substantivet arbetsgivare).  
   Här kan det också vara lämpligt att påpeka att objekt för uppskattning kan vara mänskliga deltagare i 
texten: Skillnaden är att det inte (som för bedömning) är handlandet eller karaktären som värderas, 
utan egenskaper som bedöms utifrån andra kriterier än etiska. Tydligare i exemplet ovan har jag tolkat 
som en positiv värdering av komposition, det handlar om hur "vi" framstår för medarbetarna. 
Analysen hade dock kunnat göras annorlunda, genom att tolka all värdering som tillskrivs en mänsklig 
deltagare som bedömning. 
    Tabell 5 nedan visar en sammanställning av resultaten; för en fullständig tabell med alla 
förekomster, se bilaga 2. 
 
Tabell 5. Uttryck för uppskattning i Personal 

 

Typ av uppskattning      Pos       Neg  Animat objekt 
reaktion 8 0 3 
komposition 17 0 5 
valuering 48 5 5 

    totalt antal förekomster 73 5 13 
 
 
Tabell 5 visar att Personal totalt har 73 förekomster av uppskattning, alltså betydligt fler än för både 
affekt och bedömning. Det tydligaste resultatet i övrigt är att även här är det nästan enbart positiva 
värderingar som görs – bara fem förekomster är negativa.  
    Det går också att se att de flesta förekomster av uppskattning handlar om valuering, det vill säga en 
bedömning av värde. Ovanligast är reaktion, något som ligger nära affekt men med skillnaden att det 
är objektet som beskrivs som framkallande en känsla snarare än att densamma tillskrivs en upplevare 
(Martin & White 2007: 57 f). 
    Av de uttryck för komposition som förekommer är flera varianter på gemensam och samlad. Jag har 
tolkat dessa som uttryck för balans, som är en av Martin och Whites exempel på komposition. Man 
kan diskutera om samlad och gemensam över huvud taget är värderande begrepp, men i denna text 
råder det knappast någon tvekan om det, då de företeelser som beskrivs med dessa ord omtalas som 
antingen uppnådda eller eftersträvansvärda. Just enhetlighet som egenskap hos Hyresgästföreningen 
som organisation tycks vara en sådan "fältkänslig" egenskap som Martin och White diskuterar  
(2007: 57). Det är dock intressant att positiva värderingar av gemensam blandas med lika positiva 
värderingar av unik: Här kontrasteras organisationens enhetlighet med det individuella hos dess 
anställda.  
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6.4 Sammanfattning av appraisalanalysen 
Analyserna av appraisal i Personal visar att attityderna i texten framför allt är positiva. Den 
avsändaridentitet som skapas (oftast i form av organisationen själv) beskrivs ofta som hypotetiskt 
idealisk. Läsaren inbjuds att delta i denna identitet och hjälpa till att sträva mot idealen. Detta görs 
bland annat genom användningen av vi i uttryck för bedömning, och i upprepningen av värderande 
uttryck som gemensam, enhetlig och samlad. Medarbetarna som deltagare i texten konstrueras också 
positivt, både utifrån etiskt handlande och som resurser för organisationen.  
    Trots att texten har många uttryck för attityd ger den ett sakligt intryck. Min tolkning är att 
åtminstone en orsak till detta är just övervikten åt uttryck för uppskattning, som är den typ av attityd 
som kan sakna mänskliga deltagare: För affekt finns en upplevare, och för bedömning är det alltid en 
mänsklig deltagare som bedöms, men för uppskattning behövs inte detta – även om mänskliga 
deltagare kan ingå så är det ingen känsla som beskrivs, och inte ett handlande som bedöms, utan bara 
en värdering av en företeelse. Även för reaktion, som ligger nära affekt och beskriver något som 
framkallande en känsla, undviker man genom detta uttryckssätt att faktiskt ange en upplevare – detta 
används också på flera ställen i texten. Exempel: 
 

Det ger däremot den enskilde möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt få del av vård som kan 
upplevas angelägen 
 
Det förutsätter att vi framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

 
Även flera av de uttryck som jag tolkat som valuering ligger nära både reaktion och affekt: 
 

En arbetsgivare som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och där ledarskapet välkomnar nya 
idéer och eget ansvar. 

 
Min tolkning är att denna värderande men sakliga stil i kombination med de övervägande positiva 
attityderna ger texten auktoritet – i synnerhet då läsaren vävs in i textens vi och erbjuds dela 
avsändaridentiteten. Det är helt enkelt svårt att säga emot texten och dess värderingar – kanske i 
synnerhet för textens tänkta läsare, som är deltagare i Hyresgästföreningen som praktikgemenskap och 
sannolikt redan är bekant med dessa värderingar. Analysen stämmer väl in på den aspekt av 
legitimering som van Leeuwen kallar moral evaluation, det "ofta mycket förtäckta" hänvisandet till 
socialt normerade värderingar (van Leeuwen 2008: 106).  
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7 Diskussion 
I analyskapitlen har jag redan dragit vissa slutsatser av de olika delanalyserna var för sig. Här 
sammanfattar och diskuterar jag de viktigaste resultaten utifrån några olika aspekter (7.1 – 7.3). I 
avsnitt 7.4 reflekterar jag över undersökningen ur ett språkkonsultperspektiv, och i kapitlets sista 
avsnitt försöker jag besvara de frågeställningar som formulerades i inledningskapitlet. 

7.1 Styrdokumenten som diskursordning  

7.1.1 Diskursordning eller genre? 

De olika delanalyserna visade att styrdokumenten hos Hyresgästföreningen är en mycket heterogen 
samling texter, som ändå hålls ihop av sitt övergripande syfte: att på någon nivå, inom någon del av 
praktikgemenskapen, styra och reglera verksamheten. Texterna har olika hög dignitet, olika funktioner 
och olika förpackningsformat. Meningarna går också isär om vad som ska räknas som styrdokument, 
och ingen vet exakt hur många som finns.  
    Jag har hittills diskuterat styrdokumenten som diskursordning, för att hålla isär detta begrepp från 
genrebegreppet, men här vill jag ändå hävda att dessa dokument inom riksförbundet ses som en egen 
genre10 med fyra subgenrer. Jämför till exempel med Enstedt, vars resultat visade att genren policy, 
trots att texterna var problematiska och syftet med dem otydligt, ändå utgjorde en reell genre inom den 
praktikgemenskap hon undersökt (Enstedt 2006: 35 ff). Även Gustafsson kom fram till ett liknande 
resultat i sin undersökning av pamfletter. Trots stora inbördes olikheter förenades dessa genom yttre 
omständigheter, bland annat funktion, då de var verktyg för samma sociala process (Gustafsson  
2001: 387 ff). Det tycks alltså finnas fog för att även se Hyresgästföreningens styrdokument som en 
genre. Skillnaden mellan denna, och de mer "allmänna" genrer styrdokumenten uppträder i, är att de 
sistnämnda är gemensamma för en större språk- eller diskursgemenskap. Styrdokumenten som 
diskursordning, just denna samling texter i just denna uppsättning genrer, är typiska för Hyresgäst-
föreningen. De har ett gemensamt fält (Hyresgästföreningens organisation) och ingår i samma praktik 
(att styra denna organisation). Eller med en tydligare socialkonstruktivistisk formulering: Texterna är 
delar av den sociala struktur som utgör Hyresgästföreningens organisation. 
    Ett tecken på att styrdokumenten är en genre är också att de har ett gemensamt namn: En av de fyra 
typiska egenskaper hos genrer som Ledin ställer upp är just att En genre är normalt namngiven och på 
så sätt språkligt och socialt kodifierad (Ledin 1996: 28). 

7.1.2 Problem med den interna klassificeringen av texterna 

Problemen med att passa in styrdokumenten som finns i de typer man kommit fram till ligger, som jag 
ser det, främst i diskrepansen mellan de två genresystemen, det interna och det som är mer allmänt för 
språkgemenskapen i stort. Som jag visar i översikten av styrdokumenten som diskursordning samman-
faller typerna delvis med mer välbekanta genrer, men dels innefattar typerna ibland fler än en genre, 
dels finns det genrer som inte naturligt går att peta in i någon av typerna. 
    Jag ser två tänkbara förklaringar till denna problematik. För det första är indelningen i typer gjord 
på flera grunder: Det handlar både om funktion, auktoritetsnivå och tidsaspekt, och det råder ingen 
nödvändig korrelation mellan dessa aspekter. De styrdokument som har högst dignitet (dvs. högst 
textextern auktoritet) kan till exempel fylla olika funktioner och gälla olika länge. Denna indelning  

                                                        
10 Här tar jag mig dock vissa friheter med det genrebegrepp jag hittills använt: En av de kriterier för vad 

som är en genre utifrån ett socialt synsätt brukar vara att de utgör en social tradition (se t.ex. Ledin 
1996: 29). Detta stämmer inte så väl in på Hyresgästföreningens styrdokumenttyper som är relativt nya 
och har diskuterats fram. 
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är komplicerad, men inte konstig – Ledin påpekar att textsorter i praktiken "ofta etableras på flera 
grunder samtidigt och […] inom- och utomspråkliga kriterier ofta blandas" (Ledin 1999: 23). 
    Den andra förklaringen är att genrer, i en socialt inriktad syn på detta begrepp (a.a. s. 23 f) utvecklas 
"organiskt": de uppstår där det finns behov, får namn och blir en realitet för dem som använder dem. 
Den typologi som gjorts inom Hyresgästföreningen är inte bara beskrivande utan föreskrivande, den 
handlar om att tvinga in texter i ett system som inte uppstått utifrån aktuella, kommunikativa behov 
utan som tänkts ut utifrån den sociala kontext där de kommer att finnas och behövas (i första hand det 
nya dokumenthanteringssystemet, även om detta inte är det enda skälet till att man vill rensa upp bland 
styrdokumenten). Min poäng här är inte att systemet är dåligt, utan att det innebär problem just därför 
att det är konstruerat och krockar med den uppsättning genrer som redan används, och som förmod-
ligen är mer igenkännbara och naturliga för användarna.  
    När det gäller styrdokumenten som diskursordning är denna, som jag noterat ovan, med all säkerhet 
en realitet för användarna, men det är inte säkert att typerna är det, och det kan då bli svårt att förhålla 
sig till flera genresystem samtidigt.  

7.1.3 Texternas koppling till Hyresgästföreningens organisation 

Det komplexa förhållande som råder mellan texter, etablerade och konstruerade genrer kan ses mot det 
komplexa förhållande som råder inom organisationen, både i de många beslutsfattande instanserna och 
indelningen i subpraktiker både på verksamhets- och personalnivå. Att dessa subpraktiker faktiskt är 
egna praktikgemenskaper, och inte bara en indelning av arbetsplatsen i mer hanterliga men homogena 
bitar, syns i styrdokumenten. Bland annat märks det i hanteringen av texterna inom verksamsamhets-
området, där jag ju visat hur IT har ett speciellt förhållande mellan texter och "ägare" i form av 
enskilda personer.  
    På samma sätt som ett styrdokument förhåller sig till både genre, typ, verksamhetsområde och 
auktoritet, förhåller sig en anställd på riksförbundet till verksamhetsområde, enhet och inte sällan 
också något verksamhetsråd, arbetsgrupp eller annan gruppering.  
    Det faller sig ganska naturligt att spekulera i att dessa komplexa förhållanden, i synnerhet när det 
gäller texterna, kan ha att göra med att Hyresgästföreningen är en ideell organisation. Ett uttryck som 
en anställd lite skämtsamt använde om föreningen i ett informellt samtal var att den lider av 
"myndighetshybris".11 Liknelsen med en myndighet är inte omotiverad; organisationen är stor och 
gammal, den arbetar med politiska frågor och har ett liknande förhållande till sina medlemmar som en 
myndighet har till medborgarna. En viktig skillnad, som jag ser det, är att en organisation jämfört med 
en myndighet har större handlingsfrihet, och inte styrs lika mycket utifrån av lagar och regler. Därav 
kommer sannolikt det stora behov som finns av interna styrdokument från stadgar ända till regler för 
telefoni. Organisationen (eller åtminstone riksförbundet) har dessutom en närmare koppling mellan 
verksamheten och medlemmarna. Riksförbundet lyder direkt under stämman, och de beslutande 
instanser mellan stämman och verksamhetsområdena finns fysiskt nära – de består delvis av samma 
personer som arbetar på riksförbundets enheter, och de sammanträder ofta i riksförbundets lokaler.  

7.2 Samspel mellan olika auktoritetsskapande 
strategier 

7.2.1 Fokus: intertextualitet 

Intertextualitetsanalysen visade, liksom översikten av texterna som diskursordning, på heterogenitet 
hos texterna som diskursordning. De olika styrdokumenten använder i olika hög grad manifest 
intertextualitet, signaturer och giltighet som auktoritetsstrategier. En slutsats är att dessa olika 
strategier samverkar för att skapa auktoritet, både med varandra och med andra strategier. En som  
jag kommit in på i analysen är utomspråkliga semiotiska resurser, såsom förpackningsformat och 
framskjutenhet. Texten Stadgar, som har hög auktoritet, då den utgör själva grunden för organisa-
                                                        
11 Uttrycket "myndighetshybris" syftade på tendensen hos riksförbundet att arkivera "allt", även 

handlingar som de inte har någon som helst skyldighet att spara. 
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tionens verksamhet, använder förpackningsformat (trycksak), genrenormer för hur stadgar brukar 
skrivas, framskjutenhet, signaturer och giltighet för att skapa auktoritet – de tre sistnämnda används 
effektivt tillsammans då en hel sida i texten används enbart för att ange textens namn med signaturer 
och giltighetsmarkörer. Texten Etiska regler använder bara en enda kontextmarkör för att signalera 
auktoritet (vilka som omfattas av texten) men bygger istället upp auktoritet genom att genren, 
förpackningsformatet och den grafiska formgivningen signalerar officiell text. Etiska regler hämtar 
också auktoritet från det högre stående dokumentet Stadgar. Här tycks alltså inte markörer behövas. 
Samma tendens finns i Handbok, som också har en officiell utstrålning i sin utformning, men saknar 
de flesta kontextmarkörerna. Handboken hämtar också mycket auktoritet från Agenda 2016. Detta 
tillsammans med förpackningsformatet ger den sannolikt tillräckligt officiell utstrålning för att inte 
behöva motivera sin auktoritet med kontextmarkörer. 

7.2.2 Fokus: värderingar 
Analysen av värderingar enligt appraisalmetoden användes bara för en text, personalstrategin. Här 
finns alltså ingen systematiskt jämförande aspekt mellan texter, men även en översiktlig jämförelse 
visar att denna text står ut – exempelvis framstår Info, en text som nästan helt saknar uttryck för 
attityd, som mycket opersonlig. Analysen av Personal visade hur olika aspekter av attityd skapar en 
relation mellan avsändare och läsare där mottagaren inbjuds att dela avsändarens identitet. Analysen 
visade att uppskattning, det vill säga värdering av företeelser andra än mänskligt handlande, var det 
vanligaste uttrycket för attityd och att denna användning bidrog till att skapa en text som är värderande 
samtidigt som den har en saklig ton. Min tolkning blev att detta relativt sakligt resonerande men ändå 
värderande språk erbjuder läsaren ett förhållningssätt till texten som känns självklart, och att detta då 
fungerar som en auktoritetsstrategi. 

7.2.3 Fokus: tillgänglighet 

En faktor som samspelar med värderingar som auktoritetsstrategi är det faktum att texten är lätt att ta 
till sig. Om detta beror just på den interpersonella strukturen i texten, eller dess grammatiska och 
textuella uppbyggnad, kan jag inte ge något entydigt svar på, men en gissning är att dessa faktorer hör 
ihop. Just texten Personal verkar också anses som ett "bra" styrdokument inom Hyresgästföreningen: 
Stina på utvecklingsenheten gav mig denna text när jag bad om exempel på fungerande, använda 
styrdokument. Enligt henne är Personal ett levande dokument och en välskriven strategi. Hon 
kontrasterar detta mot andra styrdokument där det ibland lyser igenom att man "klippt och klistrat" 
olika textbitar, medan denna text genomgående talar med samma röst. 
    Tillgänglighet är även i sig själv en aspekt som Englund et al. (2003: 172 f) anger som betydelsefull 
för textens auktoritet. Det handlar dels om fysisk tillgänglighet (det är svårt att utöva makt genom text 
om läsaren inte har tillgång till texten), men också om språklig tillgänglighet. En texts auktoritet kan 
till exempel ökas om den är så svårtillgänglig att det krävs experter för att tolka den (ett exempel som 
jag nämnde tidigare är lagtexter). Men i motsatt riktning kan man också hävda att texters status kan 
ökas genom tillgängligt språk, i och med att användarna i större utsträckning läser texten och tar till 
sig dess innehåll. Detta är troligen särskilt relevant för texter som användarna inte anser sig tvingade 
att läsa och följa – jämför med Sundholms (2006) undersökning om hur standarden som genre måste 
förtjäna sin auktoritet då ingen är tvingad att följa den. Mitt antagande är att de flesta av Hyresgäst-
föreningens "lägre" styrdokument faller inom denna kategori, då många av dem är gamla, 
svårlokaliserade och kanske till och med okända för en stor del av praktikgemenskapen.  

7.3 Reflektioner över analysmetoden i efterhand 
Denna undersökning har gjorts väldigt bred, då jag använt flera olika analysmetoder och medvetet valt 
väldigt olika texter som material. Men den har samtidigt gjorts avgränsad, i det att jag har valt metoder 
som jag bedömt som särskilt relevanta för att undersöka just dessa texter utifrån de perspektiv på 
språk, texter och auktoritet som jag definierat i uppsatsens inledning. Jag hade kunnat begränsa mig 
till att bara undersöka appraisal, men göra detta mer genomgående, genom att även studera de aspekter 
av modellen som jag här valt bort. Alternativt kunde jag ha gjort en undersökning med fokus bara på 
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intertextualitet, och då kanske kunnat undersöka ett större material och få fram tydligare korrelationer 
mellan olika intertextuella aspekter. 
    Om jag skulle välja, så här i efterhand, hade jag nog önskat att jag hade gjort undersökningen  
något mer sammanhållen genom materialurval. Jag hade kunnat välja texter inom en av de typer som 
Hyresgästföreningen skapat, eller texter som hör hemma inom ett verksamhetsområde. En möjlighet 
hade då varit att undersöka diskursen närmare, exempelvis hur texter inom verksamhetsområde 
Personal talar om olika aktörer, som medarbetare, chefer och organisationen själv. Det hade varit 
intressant att ställa appraisalanalysen av texten Personal mot andra texter som behandlar samma fält. 
    Jag är överlag ändå nöjd med den blandade analysmetod jag valt: De resultat jag har fått är, om än 
mindre säkra än de hade kunnat vara, i sig en reflektion av det komplex av olika aspekter som bygger 
upp en texts auktoritet. Jag har här fått möjlighet att visa hur detta görs på olika nivåer av texten och 
hur olika strategier kan användas i olika texter. Jag har också, inom ramen för uppsatsen, kunnat visa 
hur en diskursordning inom en komplex organisation ser ut. 

7.4 Undersökningen ur ett språkkonsultperspektiv 
En stor del av den undersökning jag har gjort gick alltså ut på att skapa en förståelse kring dessa 
texters komplicerade sammanhang, det som jag har kallat texterna som diskursordning. För att få  
mer utrymme att analysera texterna i sig – vilket kanske är det som vi språkkonsulter är tränade att 
fokusera på – hade jag kunnat ersätta denna del av undersökningen med en kortare kontextanalys  
(att helt bortse från texternas plats i den sociala kontexten hade däremot varit olämpligt för en socio-
semiotisk textanalys). Analysen av texternas förhållande till genrer, praktikgemenskap och sub-
praktiker har dock varit en av de intressantaste delarna av uppsatsarbetet. Dels har det varit belysande 
för de mer textinriktade analyserna av intertextualitet och värderingar, men det har också, för mig  
som blivande språkkonsult, givit ovärderliga insikter i hur en bångstyrig diskursordning som 
Hyresgästföreningens styrdokument ändå "mejkar sens" i förhållandet till organisationen och dess 
olika subpraktiker. 
    Även undersökningens resultat av olika auktoritetsstrategier och hur de samspelar har varit 
intressant ur ett språkkonsultperspektiv. Som många andra delar av språket som text- och diskurs-
analysen dissekerar är auktoritetsstrategierna inte "hemliga". De finns där, och man kan se dem, men 
man kan behöva en kritisk blick, och ibland en systematisk genomgång, för att bli medveten om dem. 
Men när man väl är medveten om dem kan man arbeta med dem, vare sig man skriver texter,  
granskar andras, eller utbildar i skrivande.  

7.5 Svar på frågeställningarna 
I uppsatsens inledning formulerade jag två frågeställningar, som jag hoppas att analyserna och 
diskussionerna har besvarat ganska utförligt. Här avslutar jag med att sammanfatta svaren. 
 

1. Hur används intertextualitet i Hyresgästföreningens styrdokument för att ge auktoritet 
åt texterna? 

Intertextualitet används på en mängd olika sätt för att skapa och förmedla auktoritet i styrdokumenten. 
Dels gör de det på ett mycket direkt sätt, genom att "hämta" auktoritet från texter med högre status 
eller auktoritet. Dels används markörer för att förankra texten i kontexten, bland annat genom att ange 
beslutsfattare, vem texten gäller eller när den gäller. Intertextualitet samspelar också med andra 
resurser för meningsskapande, som förpackningsformat och framskjutenhet hos textelement. 
 

2. Hur används värderingar för att skapa auktoritet i styrdokument? 

Värderingar används i vissa styrdokument för att skapa en relation mellan avsändaren och läsaren. I ett 
analyserat dokument byggs en konsekvent positiv bild av textens olika aktörer upp. Läsaren inbjuds att 
dela både detta perspektiv och den avsändaridentitet som skapas i texten. Kombinationen av värde-
rande perspektiv, saklig ton och enhetlig röst gör texten lätt att ta till sig, och svår att ta avstånd från.
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I 
 

Bilaga 1. Appraisal-begrepp 
Engelsk term Svensk översättning 
affect affekt 
appraisal theory appraisalteori 
appreciation uppskattning 
attitude attityd 
capacity kapacitet 
composition komposition 
disposition inställning 
emoter upplevare 
engagement röst 
graduation gradering 
happiness glädje 
judgement bedömning 
normality normalitet 
reaction reaktion 
satisfaction nöjdhet 
security säkerhet 
social esteem social värdering 
social sanction social sanktion 
surge känsla 
tenacity pålitlighet 
valuation valuering 

 
 
Anm.: De kursiverade svenska termerna är hämtade från Nordisk SFL-terminologi (Nordisk SFL:s 
webbplats, http://www.sdu.dk). De övriga är mina egna översättningar av Martin & Whites (2007) 
engelska termer. 
 



II 
 

Bilaga 2. Uppskattning i personal 
Tabell 6. Detaljerad redovisning av uppskattning i Personal 

 
Språkligt uttryck 
 

Pos/
neg 

Reak-
tion 

Kompo-
sition 

Valu-
ering 

Animat 
objekt 

Objekt 
 

idéburen pos 
  

x x Hyresgästföreningen 
viktigt pos 

  
x 

 
människors förtroende 

avgörande pos 
  

x 
 

våra resurser 
bra pos 

  
x 

 
resultat 

viktigt pos 
  

x 
 

att vi använder [resurserna] 
effektivt 

viktigaste resurser pos 
  

x x medarbetarna 
bästa pos 

  
x 

 
sätt [att använda resurser] 

attraktiv pos x 
  

x arbetsgivare 
viktigt bidrag pos 

  
x 

 
hur HGF framställer sig självt 

dyrt för arbetsgivaren neg 
  

x 
 

ett högt sjukskrivningstal 
de bäst fungerande pos 

  
x 

 
metoder för att förbättra hälsan 

viktigast av allt pos 
  

x 
 

att målen kommuniceras 
en mycket viktig 
fråga pos 

  
x 

 

ledarförsörjning- och 
utveckling 

en samlad 
arbetsgivare pos 

 
x 

 
x Hyresgästföreningen 

ett viktigt syfte pos 
  

x 
 

HGF:s agerande 
en samlad 
arbetsgivare pos 

 
x 

 
x Hyresgästföreningen 

en tydligare 
arbetsgivare pos 

 
x 

 
x vi  

lyckosamt pos 
  

x 
 

arbetet 
enhetlig pos 

 
x 

  
personalpolitik 

goda pos 
  

x 
 

utvecklingsmöjligheter 
nya pos 

  
x 

 
idéer 

goda pos 
  

x 
 

utvecklingsmöjligheter 
goda pos 

  
x 

 
ledarskapet 

attraktiv arbetsgivare pos x 
  

x vi 
korrekt beräknade pos 

  
x 

 
löner 

rätt bemannad pos 
  

x x Hyresgästföreningen 
en samlad 
arbetsgivare pos 

 
x 

 
x Hyresgästföreningen 

tydligare pos 
 

x 
  

bilden av HGF som 
arbetsgivare 

mycket enkelt pos 
 

x 
  

analyshjälpmedel 
lättare att planera pos 

  
x 

 
personalarbetet 

ett stort problem neg x 
   

brist på mölj. att planera 
ett väsentligt bättre pos 

  
x 

 
sätt [att hämta underlag] 

effektiv pos 
  

x 
 

personalförsörjning 
mest effektiva 
arbetsmetoden pos 

  
x 

 

[beskriven process för 
personalförsörjning] 



III 
 

bättre pos 
  

x 
 

utvecklingsmöjligheter 
tydligare pos 

 
x 

  
karriärvägar 

viktigt pos 
  

x 
 

arbetet med 
utvecklingsmöjligheter 

attraktiv arbetsgivare pos x 
  

x Hyresgästföreningen 
samlad arbetsgivare pos 

 
x 

 
x vi 

lämpligt pos 
  

x 
 

mentorsprogram 
attraktiva pos x 

   
utvecklingsmöjligheter 

en uppenbar 
riskfaktor neg 

  
x 

 
svårigheterna med rekrytering 

svårare att rekrytera neg 
  

x x vissa yrkesgrupper 
positiv pos 

  
x 

 
effekt 

positivt  pos x 
   

sätt 
tydligt pos 

 
x 

  
sätt 

svårare att rekrytera neg 
  

x x vissa grupper 
[inte] tillräckligt 
differentierade  neg 

  
x 

 
lönerna 

goda pos 
  

x 
 

prestationer 
gemensam pos 

 
x 

  
syn [på lönesättning] 

mest effektiva 
styrmedel pos 

  
x 

 
lönen 

bra pos 
  

x 
 

sätt [att lämna verksamheten] 
modern pos x 

   
syn på förmåner 

kostnadseffektivt pos 
  

x 
 

sätt [att få del av vård] 
angelägen pos x 

   
vård 

viktig symbolfråga pos 
  

x 
 

förmåner 
gemensamma pos 

 
x 

  
villkor 

bästa pos 
  

x 
 

metoder [för att förebygga 
ohälsa] 

goda pos 
  

x 
 

resultat 
väl beprövat pos 

  
x 

 
upplägg 

goda pos 
  

x 
 

resultat 
effektivt pos 

  
x 

 
stöd 

nödvändiga pos 
  

x 
 

dokument 
lättare pos 

  
x 

 
att uppdatera dokument 

lättare pos 
  

x 
 

att överblicka 
lättare pos 

  
x 

 
att överblicka 

tydligare pos 
 

x 
  

medarbetarundersökning 
gemensamt pos 

 
x 

  
synsätt 

gemensamt pos 
 

x 
  

synsätt på mångfald 
det självklara pos 

 
x 

  
[delade värderingar] 

unika pos 
  

x 
 

förmågor 
unika pos 

  
x 

 
synsätt 

gemensamt pos   x     synsätt 
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