
  

UPPSALA UNIVERSITET MAGISTERUPPSATS, 15 hp 
Institutionen för nordiska språk Masterprogram i svenska, vt-18 
 
Milena Zart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporter med attityd? 
En analys av hur Finanspolitiska rådet hanterar värde-

ringar i sin skrivpraktik och i sina texter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handledare: Anna-Malin Karlsson 
 Institutionen för nordiska språk



  

Sammandrag 
Finanspolitiska rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. 
Denna granskning redovisas i en årlig rapport. Finansdepartementets politiska ledning har dock 
under flera år kritiserat språket i rapporterna; man har ansett att det finns brister i objektiviteten 
samt att bedömningarna varit för negativa och styrande. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns språkliga belägg för sådan kritik ge-
nom att studera hur känslor och värderingar hanteras i Finanspolitiska rådets skrivpraktik och 
texter och diskutera hur det kan påverka uppfattningen av rådet som objektivt och neutralt re-
spektive subjektivt och osakligt värderande.  

Undersökningen bygger dels på intervjuer med två av rådets skribenter, dels på en textanalys 
av rapporternas sammanfattningar från 2012–2017. Sammanfattningarna analyseras först med 
apprailsalramverkets attitydsystem för att belysa hur värderingar realiseras i texterna. Sedan 
analyseras vilka semantiska domäner som aktualiseras genom värderingarna.  

Resultatet av intervjuanalysen visar att skribenterna främst betonar rådets granskarroll. Sam-
tidigt finns en ambition att väcka debatt om finanspolitiken. Regeringen och riksdagen beskrivs 
som de huvudsakliga mottagarna av texterna, men även en bredare allmänhet och media inklu-
deras i den tänkta läsargruppen. Den för denna studie viktigaste normen som lyfts fram i inter-
vjuerna är att språket i rådets texter inte ska vara återhållet utan snarare direkt om än inte kon-
frontativt.  

Av attitydanalysen framgår att värderande uttryck är vanliga i rådets texter. Framförallt fö-
rekommer värderingar angående finanspolitikens kvalitet, men även värderingar realiserade ge-
nom direktare känslouttryck vilka kan påverka uppfattningen av texternas tonfall som subjek-
tivt och styrande.  

Analysen av semantiska domäner visar att värderingarna aktualiserar domäner som associe-
ras med naturvetenskap, vilket kan bidra till att de uppfattas som objektiva. Det finns emellertid 
även en semantisk domän som positionerar Finanspolitiska rådets som en domare av finanspo-
litikens värde och kvalitet, vilket kan uppfattas som subjektivt. 

Rådet använder således en del värderingar som kan uppfattas som subjektiva och styrande. 
Samtidigt som ett sådant språk lämpar sig för att nå ut i media riskerar en överanvändning att 
leda till irritation hos de bedömda och därmed ta fokus från själva granskningen. 

Nyckelord: Appraisal, konceptuell metaforteori, Finanspolitiska rådet, värderingar, skrivnor-
mer, mottagarmedvetenhet  
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1. Inledning 
Finanspolitiska rådet är en myndighet som bildades år 2007 för att följa upp och granska rege-
ringens finanspolitik. Rådet ska därigenom bidra till en större transparens kring finanspolitikens 
syften och verkan. Rådets bedömningar redovisas varje år i en rapport som överlämnas till re-
geringen i maj (SFS 2011:446 och SFS 2016:1088).  

Både den tidigare och den nuvarande politiska ledningen på Finansdepartementet har fram-
fört kritik mot tonfallet och bristande objektivitet i rådets rapporter och pressmeddelanden. Fi-
nanspolitiska rådets texter har uppfattats som alltför negativa och normativa. Rådet förväntas 
trots sin uppgift som granskare vara opartiskt i relation till både den ansvariga ministern liksom 
regeringen i helhet. Därav är ett språk som inte uppfattas som neutralt problematiskt. En språk-
vetenskaplig undersökning av språket i politiken och i granskningen av politiken kan bidra med 
ny kunskap som hjälper oss att förstå debatter om detta ämne. 

Till följd av den framförda kritiken mot rådets texter fick fyra studenter vid Uppsala univer-
sitet i en kursuppgift uppdraget att analysera om det i rapporterna går att finna språkligt stöd 
för sådan kritik. Resultaten har sammanfattats i Karlsson (2018). Undersökningarna berörde 
bland annat vilka som beskrivs som centrala deltagare i texterna och hur modalitet har uttryckts 
i Finanspolitiska rådets texter. Det visade sig inte finnas några tydliga skillnader mellan texterna 
beroende på vem som är finansminister när det gäller modalitet, även om texterna från år 2017 
avviker från det generella mönstret.  

Finanspolitiska rådets uppdrag är att vara en kritisk granskare av regeringens finanspolitik. 
Att även språket i rapporterna är kritiskt är därmed en förutsättning för att rådet ska fullfölja sin 
uppgift. I denna uppsats granskar jag Finanspolitiska rådet och språket i dess rapporter närmare 
och försöker, dels med hjälp av intervjuer, dels med hjälp av appraisalmodellen, som är en del 
av den systemisk-funktionella språkteorin, visa på vilket sätt och gentemot vad Finanspolitiska 
rådet är kritiskt. Jag undersöker även om de värderande uttrycken aktualiserar semantiska do-
mäner som kan påverka hur texterna uppfattas. Sammantaget studeras hur rådet uttrycker attityd 
och använder värderande uttryck i sina texter, för att svara på hur det kan komma sig att texterna 
har uppfattats som anmärkningsvärt kritiska. Jag gör däremot inga anspråk på att analysera den 
politiska kontexten som rådet bedömer.  

Bland annat med anledning av kritiken mot rådets texter har jag under våren 2018, i samband 
med uppsatsarbetet, varit praktikant på Finanspolitiska rådet för att vara behjälplig med språket 
i rådets rapport för 2018. I denna studie berörs dock inte de texter vars språkliga framställning 
jag själv har påverkat. 

1.1 Syfte  
Denna uppsats handlar om vilken plats värderingar har i Finanspolitiska rådets skriftliga prak-
tik. I en första del studeras hur rådets skribenter reflekterar över sin roll, sina mottagare och 
sina språkliga normer. I en andra del kartläggs i vilken mån uttryck för värdering förekommer 
i Finanspolitiska rådets texter, eftersom sådana uttryck kan bidra till att texterna uppfattas som 
subjektiva och icke-neutrala. 
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Den första delstudien ska besvara en grupp av frågeställningar som kretsar kring själva skriv-
processen och den kontext inom vilken Finanspolitiska rådets texter produceras, nämligen: 

– Hur tänker skribenterna på Finanspolitiska rådet själva om sin kommunikationsroll 
– Vem ser skribenterna på Finanspolitiska rådet som texternas mottagare 

– Vilka normer för skrivande förhåller sig skribenterna på Finanspolitiska rådet till? 

Uppsatsens andra del består av en textanalys. Först visas hur värderingar realiseras i rådets 
rapporter mellan 2012 och 2017. Detta görs med hjälp av appraisalanalysens delsystem attityd. 
Hur värderade uttryck fördelar sig över attitydsystemets kategorier affekt, bedömning och upp-
skattning kan påverka hur texterna uppfattas av läsare.  

Sedan undersöker jag vilka typer av semantiska domäner dessa värderingar aktualiserar, och 
om uttrycken kan kopplas till återkommande konceptuella metaforer samt om vissa av de se-
mantiska domänerna kan uppfattas som mer eller mindre neutrala i sammanhanget. Textana-
lyserna görs med utgångspunkt i följande frågor: 

– Hur uttrycker Finanspolitiska rådet attityd? 

– Vilka semantiska domäner aktualiseras genom värderingarna? 

1.2 Tidigare studier av Finanspolitiska rådets texter 
Finanspolitiska rådets texter har fått kritik rörande direkt tonfall och bristande objektivitet av 
den politiska ledningen på Finansdepartementet. I kandidatkursen Tillämpad text- och samtals-
forskning, 7,5 hp, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, höstterminen 2017, 
tog sig fyra studenter – Evelina Hennerfors, Petra Kallin, Linnéa Linander och Pontus Lindgren 
– an kursuppgiften att analysera språket i en del av rådets texter som publicerats mellan 2012 – 
2017 för att se om det hade skett en förändring under detta tidsspann eller inte. Analyserna 
sammanfattas i Karlsson (2018).  

Linander och Hennerfors gjorde interpersonella undersökningar av bruket av modala hjälp-
verb i rådets pressmeddelanden respektive sammanfattningar. De kunde bland annat visa att 
bruket av modala hjälpverb har förändrats till ett ökat bruk av kan, bör och ska. I pressmed-
delandet från 2017 finns det märkbart fler modala hjälpverb än i de tidigare, det starkaste ut-
trycket för förpliktelse, måste är dock ovanligt i alla texter (Karlsson 2018:3). 

Kallin genomförde en ideationell analys som visade att det har skett ett skifte i vem som 
beskrivs som den centrala deltagaren i sammanfattningarna och pressmeddelandena. I de tidi-
gare texterna var rådet den aktiva deltagaren, med rollen som en resonerande och bedömande 
aktör.  I de senaste texterna, inte minst i dem från 2017, är det istället regeringen och vad den 
har gjort eller bör göra som står i centrum. Det senare kan uppfattas som mer konfrontativt 
(Karlsson 2018:2). 

Både den interpersonella och den ideationella analysen kunde alltså visa att 2017 års texter 
skiljer ut sig, vilket också bekräftas av Lindgrens mer kvalitativa undersökning. Detta kan del-
vis förklaras med att rådets texter med åren har gått från en mer akademisk form – som tenderar 
att vara garderande och sällan utmärks av starka påståenden – till en mer medieanpassad form. 
(Karlsson 2018:4).  
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Denna uppsats är en fördjupning i den interpersonella analysen (mer om språkets ideationella 
och interpersonella metafunktioner i 2.2). Genom intervjuerna och textanalysen försöker jag 
närma mig rådets syn på den kommunikativa kontexten och hur den kan påverka den lexiko-
grammatiska realiseringen av bedömningarna i rapporterna. 

1.3 Disposition 
I nästa kapitel, nummer 2 i uppsatsen, redogörs för de övergripande teoretiska utgångspunkter 
som gäller för studien. I kapitel 3 beskrivs material och metod. Där ges en bakgrund till Finans-
politiska rådet och dess texter och jag redogör för appraisalramverket. Kapitel 4–5 är resultat-
kapitel. I kapitel 4 redogör jag för analysen av kontexten genom att beskriva skribenternas syn 
på rådets roll, sina mottagare och de skrivnormer som skribenterna förhåller sig till. Kapitel 5 
behandlar först frågan om hur Finanspolitiska rådet uttrycker värderingar i sina texter genom 
att studera värderingarna med appraisalanalysens attitydsystem och därefter vilka semantiska 
domäner som aktualiseras genom värderingarna. I kapitel 6 vägs resultaten som har framkom-
mit i de tidigare resultatkapitlen samman. I det avslutande kapitel 7 sammanfattas undersök-
ningen och jag diskuterar Finanspolitiska rådets hantering av värderingar och vilka konsekven-
ser den kan få. 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Den övergripande syn på språket som jag utgår från i det följande är att språket är socialt och 
funktionellt. Jag hämtar dock teoretiska begrepp från olika håll. För det första hämtas begrepp 
från kommunikationsetnografin som svarar mot uppsatsens första del, kontextanalysen, vilken 
bygger på teorier om mottagarmedvetenhet och normuppfattningar. För det andra från den 
systemiskt-funktionella lingvistiken ur vilken appraisalramverket senare har utvecklats. För 
det tredje från den konceptuella metaforteorin som ligger till grund för analysen av de seman-
tiska domänerna. De tre teoretiska linjerna förenas i att man ser på språket som en av flera 
meningsskapande resurser och att vårt språkbruk är nära sammanlänkat med vår förståelse av 
världen. 

2.1 Kommunikationsetnografi  
Kommunikationsetnografins intresse är att undersöka vem som kommunicerar med vem och på 
vilket sätt. Kommunikationsetnografi används för att studera språket i människors vardagsliv 
och i olika sociala praktiker (Göransson & Ledin 2009:64 och Josephson 2009:103–104).  I den 
kontextuella analysen av Finanspolitiska rådets verksamhet har mottagaranpassning och norm-
uppfattningar studerats etnografiskt.  

Svenska myndigheter har en skyldighet att följa språklagens så kallade klarspråksparagraf, 
som innebär att språket i texter som skrivs inom offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt 
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och begripligt (SFS 2009:600). Nord (2011:9) skriver att man med begriplighet i praktiken me-
nar mottagaranpassning, det vill säga att kommunikation sker på mottagarens villkor. Texten 
ska vara så funktionell som möjligt för sin målgrupp och sitt syfte. I princip alla auktoritativa 
källor som beskriver de centrala linjerna i klarspråksarbetet börjar med att uppmana myndig-
hetsskribenten till mottagar- och funktionsmedvetenhet (Nord 2011:48).  

Författaren av en text kan genom språket positionera sig själv och sina mottagare. Detta leder 
till en form av maktutövning där myndigheter har möjlighet att bestämma vilka som ska bjudas 
in till kommunikationssammanhaget och inkludera och exkludera olika typer av mottagare ge-
nom att peka ut vissa mottagare framför andra. Tidigare forskning om mottagaranpassning har 
framförallt handlat om tilltal, artighet och relationerna mellan deltagare i samtal och text. Ex-
empelvis har Lind Palicki (2010) i sin avhandling studerat vilka mottagare som genom tilltal 
eller omtal konstrueras som de normala i Försäkringskassans broschyrer om föräldraförsäk-
ringen.  

Normer har olika betydelser i olika sammanhang, men sammantaget handlar det om sociala 
regelverk som styr hur människor i en gemenskap agerar. Vårt beteende påverkas dock inte 
bara av normer, utan även vanor, rutiner och olika förgivettaganden styr våra handlingar.  Skill-
naden mellan normer och vanor är att en vana kan upphöra att vara en vana om den bryts till-
räckligt ofta, medan en norm kan vara fortsatt stark trots frekventa normbrott (Bendegard 
2014:49–50).  

Normer är ofta omedvetna och osynliga, men de kan synliggöras när de formuleras explicit, 
till exempel genom att de skrivs ner. Sådana kodifierade normer har oftast fastslagits av någon 
form av auktoritet, och kan vara tvingande i olika hög grad. Lagar är exempel på tvingande 
normer eftersom det leder till någon sorts straff när man bryter mot dem. Rekommendationer 
såsom riktlinjer för skrivande hör också till de kodifierade normerna. Sådana rekommendat-
ioner skrivs av ofta av experter, men är alltid subjektiva och aldrig helt enhetliga. Var och en 
får därför själv ta ställning till om hen vill följa rekommendationen eller inte (Lagerholm 
2016:15–16).  

Utöver de kodifierade normerna finns faktiska normer som är normer som faktiskt följs i 
praktiken samt upplevda normer, vilket är normer som man tror sig följa men som inte nödvän-
digtvis behöver stämma överens med de faktiska normerna (Bendegard 2014:53). 

2.2 Systemisk-funktionell lingvistik  
En grundläggande teoretisk utgångspunkt för textanalysens första del är den systemisk-funkt-
ionella lingvistiken (SFL). Det är en teori om hur betydelse skapas som utarbetades av lingvis-
ten Michael Halliday. Fokus ligger på språkets betydelse och funktion, inte på formen. SFL är 
en konstruktivistisk språkmodell vilket innebär att man ser betydelse som något som skapas när 
vi i sociala sammanhang deltar i olika verbala och icke-verbala praktiker. Inom SFL vill man 
inte studera betydelse i avgränsad mening, utan istället för att reducera betydelseskapandets 
komplexitet vill man hantera denna komplexitet inom teorin. Betydelse görs därmed till en 
fråga som innefattar såväl grammatik, fonologi, samtal och text (Holmberg m.fl. 2014:10 och 
Holmberg & Karlsson 2013:10–11).  
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Holmberg m.fl. (2014:10) menar att man inom SFL inte bara vill förklara och beskriva utan 
även förändra samhälle och språkandet i en mer demokratisk riktning. Det finns en förhoppning 
att ny förståelse av språk kan skapa ny betydelse inom till exempel skolans eller politikens 
praktiker.  

Teorin delar in språket i tre olika metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och 
den textuella. Den ideationella metafunktionen behandlar språkets funktion att beskriva värl-
den. Genom språket kan vi uttrycka våra erfarenheter. Studier av den ideationella metafunkt-
ionen kan handla om hur erfarenheter kan representeras på olika sätt. Den interpersonella me-
tafunktionen används för att upprätthålla sociala relationer, här kan man till exempel studera 
vem som tar initiativ till språkhandlingar och hur dessa realiseras lexikogrammatiskt. Man kan 
också studera hur modalitet kan gradera dessa språkhandlingar. Den textuella metafunktionen 
handlar om texters logiska struktur och vad som gör att språket blir sammanhängande. Här 
ligger fokus på olika sätt genom vilka man kan skapa informationsstruktur. (Holmberg m.fl. 
2014:13–14 och Holmberg & Karlsson, 2013:31–32).  

Appraisal fokuserar främst på språkets interpersonella funktion. Man intresserar sig för hur 
avsändare framkommer i texter och hur deras ställningstaganden realiseras, både gentemot det 
material som presenteras och de mottagare som man vänder sig till (Martin & White 2005:1, 
7). Den interpersonella funktionen inom SFL har tidigare handlat om interaktion snarare än 
känslor eftersom Halliday utvecklade teorin med fokus på talat språk. Martin och Whites ut-
veckling av appraisal kan därför ses som en strävan att få en mer utvecklad analysapparat för 
den interpersonella metafunktionen i skriven text (Karlsson 2014:70–71). Appraisalramverket 
beskrivs i avsnitt 3.3.  

2.3 Konceptuell metaforteori 
Textanalysens andra del behandlar semantiska domäner. Begreppet är hämtat från den koncep-
tuella metaforteorin. Teorin är en del av den kognitiva semantiken och utvecklades av Lakoff 
och Johnson (1980). Den konceptuella metaforteorin föreslår att människor använder sig av 
tankesystem där erfarenheter hämtas från ett visst område för att beskriva erfarenheter från ett 
annat område. Konceptuella metaforer hjälper oss att tillägna oss förståelse av en företeelse 
med hjälp av en annan. De konceptuella metaforerna verkar inte i det språkliga utan i det be-
greppsliga. (Vogel 2011:62). 

En konceptuell metafor samlar en mängd språkliga metaforer och visar vad de har gemen-
samt. Yttranden som jag är på topp, jag svävar på moln och ett upplyftande besked kan alla 
samlas under den konceptuella metaforen GLAD ÄR UPP1. I det här fallet är alltså upp källdomä-
nen med vilken vi vill beskriva måldomänen glad. Eftersom källdomänen är ett verktyg för 
förståelsen är den alltid enklare och mer lättfattlig än måldomänen. I ovan nämnda exempel 
försöker man beskriva känslan av glädje med hjälp av konkreta rumsliga erfarenheter; upp är 
tydligt, människor har erfarenhet av upp i sin kropp och vi kan se upp omkring oss (Vogel 
2011:63). 

                                                
1 I linje med bruket inom den kognitiva lingvistiken skrivs metaforer, domäner och föreställningsscheman med 
versaler. 
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Det finns även en motsvarande konceptuell metafor: LEDSEN ÄR NER – den inbegriper språk-
liga metaforer som jag känner mig nere och resultatet sänkte mig. Begreppet ledsen förstås 
genom det mer lättfattliga ner. (Vogel 2011:63) 

Lakoff och Johnson (1980:15) menar att anledningen till att glad är upp och ledsen är ner är 
att vi av erfarenhet vet att människor som är ledsna ofta har en hopsjunken kroppshållning 
medan glada personer har en mer upprätt kroppshållning. Även mungiporna går uppåt hos en 
glad person och neråt hos en ledsen (Vogel 2011:63). 

På liknande sätt finns det olika konceptuella metaforer med vilka vi försöker göra tid mer 
lättförståelig. Till exempel realiseras den konceptuella metaforen TID ÄR EN LINJE i språkliga 
metaforer som före påsk, en lång stund, och förkorta arbetsdagen. Ett annat sätt att tala om tid 
är genom den konceptuella metaforen TID ÄR ETT LEVANDE VÄSEN med språkliga realiseringar 
som slå ihjäl tiden, timmarna masar sig fram, fördriva tiden (Vogel 2011:65–66). 

Johnson beskriver den kroppsliga förankringen av de konceptuella metaforerna med hjälp 
av föreställningsscheman. Föreställningsscheman är en av hörnstenarna i den konceptuella me-
taforteorin. De kan beskrivas som återkommande mönster i perceptionen som ger koherens och 
struktur till våra upplevelser. Det kan till exempel röra sig om domäner som BEHÅLLARE, 
FYLLD–TOM, CENTRUM–PERIFERI, SKALA och PROCESS. Dessa fungerar som källdomäner som 
sedan metaforiskt kan överföras till många olika måldomäner. Föreställningsscheman är 
kroppsligt förankrade eftersom de utgår från människokroppens rörelser, perspektiv och rikt-
ningar. Idag definierar Lakoff och Johnson och deras efterföljare en domän som ett visst av-
gränsat, semantiskt innehåll. Generellt gäller dock att källdomäner i konceptuella metaforer är 
mer konkreta än måldomäner (Bergström 2010: 9, 16).   

Lakoff och Johnson menar att det inte finns en objektiv sanning om världen, men att det inte 
heller går att ha en helt subjektiv, oreglerad fantasi. De presenterar uppfattningen att människan 
bara kan förstå värden genom att interagera med den. Metaforer får därför tidigt stor betydelse. 
De hjälper oss att förena förnuft med fantasi (imagination) (Lakoff & Johnsson 1980:194). 

3. Material och metod  
Studien har en delvis etnografisk ansats eftersom jag har valt att studera Finanspolitiska rådet 
och dess normer och arbetssätt ur skribenternas perspektiv. Jag genomförde inledningsvis in-
tervjuer för att sedan kunna utveckla textanalysen på ett sätt som fångar in det som skribenterna 
själva anser vara viktigt i sina texter. I detta kapitel redogör jag först för Finanspolitiska rådets 
uppgift och arbetssätt och beskriver sedan hur jag genomfört intervjuerna och textanalysen.  

3.1 Finanspolitiska rådets uppgifter och arbetssätt 
Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen sedan 2007. 
Rådets formella uppdrag är att analysera och följa upp finanspolitiken i Sverige. Uppdraget 
innebär att rådet, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetproposit-
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ionen, ska bedöma om finanspolitiken når sina grundläggande mål. Dessa mål, som finns ned-
skrivna i det finanspolitiska ramverket2, handlar om långsiktigt hållbara offentliga finanser, om 
överskottsmålet samt om utgiftstaket. Dessutom ska Finanspolitiska rådet göra en bedömning 
av hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen, utvärdera regering-
ens prognoser för ekonomins utveckling och redovisningen av de offentliga finanserna till riks-
dagen.  

Rådet får granska om finanspolitikens utformning är förenlig med långsiktigt god tillväxt, 
och om den leder till långsiktigt hög sysselsättning. Rådet får förutom detta även granska tyd-
ligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, och vilka effekter finans-
politiken får på välfärdens fördelning både kortsiktigt och långsiktigt. Slutligen ska rådet även 
arbeta för en ökad allmän debatt om den ekonomiska politiken (SFS 2011:446 och SFS 
2016:1088).  

Finanspolitiska rådet består av sex ledamöter som föreslås av rådet men tillsätts av rege-
ringen för mandatperioder på tre år (sex år för ordförande), samt ett kansli med fem medarbe-
tare. Varje år publiceras en rapport där rådets bedömningar av regeringens finanspolitik redo-
visas. Under tiden för uppsatsarbetet arbetade rådet med den elfte rapporten i följd (SFS 
2011:446)  

Rådet får respons på sina rapporter från olika håll, bland annat i ett möte med finansministern 
och vid en utfrågning vid finansutskottet, då alla finansutskottets ledamöter från samtliga riks-
dagspartier närvararar. Regeringen kommenterar också den aktuella rapporten i sin budgetpro-
position varje höst. Rapporterna diskuteras dessutom i seminarier av akademiskt slag och dessa 
läggs upp på rådets Youtubekanal så att allmänheten kan nås av diskussionerna.  

3.2 Finanspolitiska rådets rapport och sammanfattningar 
Finanspolitiska rådet verkställer sitt uppdrag som ovan nämnt genom att varje år publicera en 
rapport där rådet redovisar sina synpunkter på den aktuella finanspolitiken. Av rapporterna och 
av intervjuerna med skribenterna framgår att rapporternas format och innehåll genomgick en 
större omarbetning mellan 2011 och 2012. De är sedan dess 150–200 sidor långa och innehåller 
ungefär tio kapitel som redogör för olika delar av den svenska finanspolitiken. Varje kapitel 
presenterar först läget i ett visst finanspolitiskt ämne, exempelvis arbetsmarknaden, och avslu-
tas sedan med ett avsnitt som kallas Bedömningar och rekommendationer, där rådet tar ställning 
till den svenska finanspolitiken och ger förslag på vad regeringen bör göra för att säkra en 
långsiktigt hållbar finanspolitik även i framtiden.  

 I rapporterna ingår även en sammanfattning av rådets slutsatser och dessutom publiceras ett 
pressmeddelande som ofta har stora likheter med sammanfattningen. Det är sammanfattning-
arna från åren 2012–2017 som är föremål för textanalysen i denna studie. Att jag har valt dessa 
beror på att sammanfattningarna från de tidigare åren skiljer sig avsevärt från de som skrivits 
efter omarbetningen av rapporterna. De tidigare sammanfattningarna var 20–25 sidor långa och 

                                                
2 Det finanspolitiska ramverket omfattar de mål och principer som styr finanspolitikens utformning. Målen, som 
delvis är reglerade i lagstiftningen handlar främst om att finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar och transpa-
rent (Skr. 2017/18:207). 
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betydligt mer ingående i sin beskrivning av det finanspolitiska läget. Sedan 2012 är samman-
fattningarna väsentligt kortare, de är numera omkring 4–6 sidor långa, och består av en lista 
med cirka 25 punkter som ger läsaren en överblick över rådets viktigaste synpunkter på finans-
politiken det aktuella året.  

3.3 Metod för kontextanalys 
I detta avsnitt presenteras metoderna för kontextanalysen som innefattar den första gruppen av 
frågeställningar som handlar om sammanhanget i vilket Finanspolitiska rådets texter uppkom-
mit i. Jag redogör först för det etnografiska perspektivet och på vilket sätt jag använder det, 
sedan beskrivs intervjusituationen till och till sist redogör jag för mina etiska överväganden. 

3.3.1 Ett etnografiskt perspektiv 

De första tre frågeställningarna i denna studie besvaras med hjälp av intervjuer med skribenter 
på Finanspolitiska rådet. Jag vill ta reda på hur skribenterna ser på kommunikationssituationen 
och vilka textnormer rådet har, eftersom synen på detta kan påverka den slutgiltiga produkten, 
det vill säga rådets rapporter. Andra forskare, (t.ex. Bendegard 2014) har undersökt detta etno-
grafiskt.  Jag gör dock inga anspråk på att göra en fullskalig etnografisk studie, utan använder 
en del av etnografins verktyg för att besvara den första gruppen frågeställningar. Bendegard 
(2014:64) menar att etnografins fokus ligger på att upptäcka och förstå snarare än att bevisa och 
förklara, vilket ligger i linje med mitt syfte att beskriva Finanspolitiska rådets verksamhet ur 
skribenternas perspektiv.  

Det etnografiska perspektivet sammanfattas av Söderlundh (2010:18) grundat på Rampton 
(2007) och Creese (2008). Ett etnografiskt perspektiv innebär enligt dessa författare: att det 
kommunikativa sammanhanget inte tas för givet i förväg utan studeras etnografiskt, att man 
strävar efter att nå en helhetsförståelse av det studerade sammanhanget genom att exempelvis 
diskutera normer och att relatera lokala (språk)händelser till en bredare kontext, att hänsyn tas 
till deltagarperspektivet, samt att forskaren har reflexivitet inför forskarrollen. 

Uppsatsen relaterar till dessa punkter genom att studera hur skribenterna beskriver det kom-
munikativa sammanhang som Finanspolitiska rådets texter ingår i. Jag har valt att inte enbart 
göra en analys av texterna som är den centrala delen av rådets verksamhet, utan att även ge-
nomföra intervjuer med två av skribenterna eftersom jag är intresserad av hur skribenterna 
själva förhåller sig till kontexten och språket i rådets texter och hur de beskriver vilka som ses 
som de deltagande parterna i rådets kommunikation, vilka roller dessa har i relation till varandra 
och vilka normer som påverkar Finanspolitiska rådets kommunikation.  

Bendegard (2014:65) menar att man i sin strävan efter att ge en helhetsbild av kommunikat-
ionssituationen inte behöver ge en fullständigt uttömmande kartläggning av denna. Forskaren 
måste alltid göra någon typ av avgränsning av perspektivet eftersom det är omöjligt att ge en 
fullständig beskrivning av en komplex institution. God etnografi kan då uppnås genom att fors-
karen reflekterar över sin roll och relationen till det undersökta fältet. Jag har varit i kontakt 
med Finanspolitiska rådet i två olika roller, dels var jag praktikant hos dem under våren 2018 
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och dels hade jag en språkvetar-/forskarroll för att rådets skribenter och deras texter är studie-
objekt i denna uppsats. Framförallt i de inledande kontakterna blandades dessa roller mycket 
vilket kan ha orsakat att mina informanter i intervjuerna var extra tydliga i redogörelsen av de 
steg i arbetsprocessen där jag senare skulle vara involverad. Detta har jag dock inte sett som 
problematiskt eftersom det ledde en detaljerad beskrivning av verksamheten. 

Jag har tagit hänsyn till deltagarperspektivet genom att studera myndigheten såsom medar-
betarna själva upplever den. Jag har också låtit intervjupersonerna läsa avsnitten om intervju-
erna under arbetets gång, för att få bekräftat att den bild jag beskriver stämmer överens med 
informanternas egen bild av verksamheten.  

Generaliserbarhet eftersträvas sällan i etnografiska studier. Istället prioriterar man validitet 
inom etnografin; det anses vara viktigt att deltagarnas uppfattning av det studerade fältet stäm-
mer överens med forskarens beskrivning av det (Bendegard 2014:66). Detta har jag uppnått 
genom den ovan nämnda deltagarkontrollen.  

3.3.2 Intervjuerna  

Intervjuerna gjordes med två av de fyra skribenterna på Finanspolitiska rådets kansli. Informan-
terna hade vid intervjutillfället varit med i skrivprocessen för sex rapporter och skrev för till-
fället på en sjunde.  

Intervjuerna genomfördes individuellt i myndighetens lokaler i Stockholm och var 30 minu-
ter respektive 50 minuter långa. De var semistrukturerade på så sätt att jag har utgått från fyra 
huvudsakliga frågeområden: 1) hur informanterna ser på Finanspolitiska rådets roll och uppgif-
ter, 2) vilka som ses som de tänkta mottagarna, 3) informanternas tankar kring arbetsprocessen, 
och till sist 4) deras tankar kring texternas språkliga utformning. Jag hade förberett frågor till 
dessa teman, för att varje intervju skulle täcka alla områden, men jag ställde också följdfrågor 
och lät intervjupersonerna berätta relativt fritt kring dessa frågor.  

Syftet med intervjuerna har varit att förstå hur skribenterna ser på kontexten inom vilken de 
skriver rådets rapporter. Jag har alltså främst intresserat mig för innehållet i intervjuerna, och 
vad som sägs snarare än hur det sägs. Därav har jag bedömt att en grovtranskription av inter-
vjuerna har varit tillräcklig. Intervjupersonerna kallar jag av anonymitetsskäl för intervjuperson 
(IP) A och B.  

Ur intervjumaterialet har jag sedan excerperat de yttranden som svarar mot de tre första 
frågeställningarna som rör intervjupersonernas syn på Finanspolitiska rådets kommunikations-
roll, informanternas inställning till mottagarna och vilka normer för skrivande skribenterna för-
håller sig till. Analysen av intervjuerna redovisas i kapitel 4.  

När jag har analyserat vilka roller Finanspolitiska rådet kan ha handlar det om hur intervju-
personerna ser på rådets uppdrag gentemot allmänheten, vad som ses som den centrala verk-
samheten, men även vilka andra uppgifter som de anser att rådet har. Analysen handlar därige-
nom om hur de egna arbetsuppgifterna görs meningsfulla. Vilka uppgifter ses som de viktigaste 
och hur konstruerar dessa uppgifter rådets ställning som en viktig aktör i debatten om finans-
politiken. Jag har gjort skillnad på roller som experter och granskare.  

När jag har studerat informanternas inställning till mottagarna har jag främst tagit fasta på 
vilka grupper som informanterna beskriver som sina mottagare, vad de sägs ha för förförståelse 
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och vad mottagarna enligt informanterna förväntas göra när de har läst rådets bedömningar. 
Skrivs rapporten exempelvis med syfte att mottagarna ska övertygas om något eller ska de för-
ändra sitt beteende på något sätt? 

Jag har sedan även studerat vilka normer som framkommer i intervjuerna. Jag lät skriben-
terna beskriva arbetsprocessen och hur de reflekterar över språket. Jag har intresserat mig för 
om de beskriver olika typer av normer det vill säga kodifierade, faktiska och upplevda normer 
samt vilken inställning skribenterna har till dessa normer.  

3.3.3 Etiska överväganden  

Jag är medveten om att mina informanters identitet kan vara förhållandevis lätt att röja eftersom 
de arbetar på en så liten myndighet. Men eftersom varken mina frågor eller deras svar är av 
känslig art har jag gjort bedömningen att riskerna med att inkludera intervjuerna i denna uppsats 
är mycket små. Informanterna var redan från början informerade om att det rörde sig om inter-
vjuer som skulle användas i en uppsats som på något sätt skulle handla om Finanspolitiska 
rådets språkbruk. De fick också läsa kapitel 4 om intervjuerna i ett tidigt stadium för att jag 
skulle vara säker på att de känner sig bekväma med texten.  

3.4 Metoder för textanalys 
Den andra delen av syftet, handlar om hur Finanspolitiska rådet uttrycker känslor och hur de 
realiseras när rådet framför värderingar och kritik. För att ta reda på detta har jag analyserat hur 
värderingar som har att göra med appraisalramverkets attitydsystem framkommer i texterna 
genom delsystemen affekt, bedömningar och uppskattning samt om det sker genom särskilda 
semantiska domäner.  

Underlag för min analys är sammanfattningarna av Finanspolitiska rådets rapporter från 
2012–2017. Jag har byggt min analysmodell på appraisalteorin som utvecklades av Martin & 
White och som syftar till att studera betydelser knutna till värdering. Teorin har utvecklats ur 
den systemiskt-funktionella lingvistiken där man fokuserar på betydelse snarare än form. Jag 
redogör först översiktligt för appraisalmodellen i stort och beskriver sedan attitydsystemet när-
mare. 

3.4.1 Appraisalmodellen 

Martin och White utvecklade appraisal3 som ett analytiskt ramverk med vilket man kan under-
söka språkets interpersonella metafunktion. Med hjälp av appraisalramverket kan man studera 
och förklara uttryck för känslor och värderingar och hur vi skapar och upprätthåller relationer 
till andra genom sådana uttryck (Folkeryd 2006:162). Appraisalramverket består av tre system: 
dialogicitet4, gradering och attityd, som i sin tur har flera egna undersystem.  

                                                
3 Appraisal kan översättas till exempelvis evaluering, men liksom Karlsson (2014) behåller jag det ursprungliga 
begreppet eftersom det är namnet på en modell. 
4 Jag använder mig av de svenska översättningarna av termerna inom modellen i linje med Nord (2008). 
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Dialogicitet (engagement) handlar om skribentens eller talarens positionering och förhål-
lande till yttranden och värderingar som realiseras i texter. Dialogicitet framkommer genom att 
språkbrukaren refererar till, citerar, motsätter sig, nekar till, intygar, bekräftar eller på annat sätt 
positionerar sig gentemot både läsaren (eller lyssnaren) och det som sägs. Här finns två delsy-
stem: monogloss, som innebär att det bara är en röst som hörs och att ingen explicit positioner-
ing görs i förhållande till andra, och heterogloss, som innebär att flera röster får höras och att 
språkbrukaren därmed explicit positionerar sig i förhållande till andra (Martin & White 
2005:36: och Karlsson 2014:72).  

Gradering handlar om de resurser som språkbrukaren använder för att intensifiera eller 
dämpa yttranden. Med hjälp av graderingar kan både attityder och dialogiciteten förstärkas eller 
förmildras. Graderingen kan delas in i fokus som har att göra med prototypiskhet och precishet, 
samt styrka som har att göra med mängd eller intensitet (Martin & White 2005:137–141).  

Attityd handlar om känslor och känsloreaktioner. Här ingår delsystemen affekt, bedömning 
och uppskattning. Affekt syftar på den direkta känslomässiga reaktionen på något. Bedömning 
handlar om de resurser med vilka man kan relatera ett beteende till normativa principer, det 
handlar om känslor som har omsatts till bedömningar av vad som är ett riktigt beteende. Upp-
skattning är delsystemet med vilket vi kan ge ting ett värde. Det kan handla om värdet hos 
fenomen men också om värdet av en produkt eller process (mer om attityd i 3.4.2) (Martin & 
White 2005:43–45 och Karlsson 2014:71).  

Jag har valt att använda mig av attitydsystemet i analysen av Finanspolitiska rådets texter 
eftersom det kan fånga nyanser i en text som har till syfte att vara bedömande och värderande. 
Att språket i Finanspolitiska rådets texter innehåller värderingar kopplade till samtliga tre del-
system i attitydsystemet kan vara väntat av en text med detta syfte. Det jag intresserar mig för 
är dock att gå närmre in på de olika uttrycken för attityd i texterna för att se hur de fördelar sig 
över de tre delsystemen. Med en sådan analys kan jag visa vilka normer och värden som kon-
strueras som de eftersträvansvärda och efter vilka värden finanspolitiken bedöms. Hur värde-
ringarna fördelar sig över systemen kan också påverka om texten uppfattas som subjektiv eller 
objektiv och även som direkt eller återhållen.  

Affekt är det mest direkta uttrycket för känslor. Uttryck i denna kategori kräver ofta en 
mänsklig upplevare av något slag och kan antas vara det mest subjektiva och kan också upp-
fattas som det minst neutrala sättet att framföra kritik på. Uppskattning och bedömning kräver 
mer sällan en explicit upplevare, de kan därför uppfattas som mer objektiva eller neutrala 
(White 2015).  

Appraisalmodellen har tidigare använts av bland andra Nord (2008). I sin avhandling använ-
der han alla tre delsystemen för att studera hur författarrösten framkommer i trädgårdshand-
böcker och hur läsaren erbjuds förhållningssätt och läsarroller. Han använder apprailsalana-
lysen för att rekonstruera läsning och textanvändning. 

Det är också vanligt att appraisal används i analyser av elevtexter, Folkeryd (2006) använder 
sig exempelvis av modellen i sin avhandling. Här ses appraisal som en resurs för skribenten. 
Folkeryd visar i en attitydanalys hur elever konstruerar känslor, bedömer beteenden på ett etiskt 
plan och hur de värderar objekt estetiskt. Hon studerar dessutom hur dessa betydelser intensi-
fieras genom en analys av gradering. 
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Appraisal har dessutom använts vid analys av texter inom vården. Karlsson (2014) analyse-
rar exempelvis hur omsorgsarbetare ger uttryck för vad de känner, tycker och vet med hjälp av 
appraisalramverkets delsystem affekt och dialogicitet. Även Jonasson (2010) analyserar med 
hjälp av appraisal den skriftliga dokumentationen i journalanteckningar. Jonasson undersöker 
hur attityd och dialogicitet används av personalen på ett vårdboende och jämför det med rikt-
linjerna för dokumentation som finns i Socialtjänstlagen, som begränsar vårdbiträdens möjlig-
het att uttrycka attityd.   

Appraisalanalys kan alltså användas både när det är önskvärt att texterna visar på mer eller 
mindre personligt grundad värdering (som i trädgårdsböcker och elevtexter) och när värderingar 
bedöms som problematiska (äldreboendetexter). I kontexten för min studie kan personligt eller 
subjektivt grundade värderingar ses som problematiska, objektivt grundade värderingar är där-
emot nödvändiga för att rådet ska uppfylla sitt uppdrag. 

3.4.2 Attitydsystemet 

För denna studie har appraisalanalysens attityddel, med alla dess delsystem varit mest relevant. 
Genom att analysera attityd på en så detaljerad nivå kan man inte bara avslöja talarens eller 
författarens känslor och värderingar, utan modellen kan också användas för att undersöka hur 
författaren konstruerar sin egen auktoritet. Eftersom de resurser som används för att uttrycka 
attityd ofta är retoriska kan de dessutom användas för att konstruera allianser och relationer 
mellan läsare och skribent (Martin & White 2005:2). Delsystemet är också ett verktyg i min 
semantiska analys; med hjälp av de olika undergrupperna kan jag gruppera och synliggöra 
mönster i realiseringen av attityd i rådets texter. 

Jag undersöker hur attityd uttrycks i Finanspolitiska rådets sammanfattningar, vilka typer av 
attityd som förekommer mest frekvent och om det finns ett mönster i när en viss typ av attityd 
uttrycks. Nedan beskrivs de tre delsystemen affekt, bedömning och uppskattning närmre.  

Affekt är uttryck för direkta känsloreaktioner och kärnan i attitydsystemet. Systemet beskri-
ver hur en skribent emotionellt förhåller sig till ett ting, en person, en händelse eller ett tillstånd 
(Nord 2008: 192). Affekt kan delas in i fyra kategorier olycka/lycka, osäkerhet/säkerhet, otill-
fredsställelse/tillfredställelse och ovilja/vilja. Affekt kan urskiljas genom att uttryck för detta 
delsystem oftast kan sättas in en kontext med en medveten deltagare i kombination med verbet 
känner (Martin & White 2005:49, 58). Nedan visas två typiska fall (exempel 1–2). 

(1) NN känner [AFFEKT] för NÅGOT. – Jag känner oro inför flygresan. 

(2) Att PROPOSITION gör att NN känner [AFFEKT] – Att flyga gör att jag känner mig orolig. 

Affekt är den typ av värdering inom attitydsystemet som kan upplevas som den mest subjektiva 
eftersom känslouttryck kräver någon form av mänsklig upplevare av de känslor som beskrivs. 
Det kan röra sig om en individ eller en grupp människor (White 2015).  

Bedömning syftar på en mer moralisk värdering som går bortom den personliga känslan. 
Människors beteende kan fördömas eller berömmas i relation till sociala normer. Bedömning-
arna delar Martin & White (2005:52–53) upp i sådana som har att göra med social aktning: 
normalitet, förmåga och pålitlighet, och sådana som har att göra med social sanktionering: san-
ningsenlighet och rättfärdighet. Bedömning kan urskiljas genom att det typiskt rör sig om en 
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relationell attributiv process som tillskriver en attityd till en persons beteende (Martin & White 
2005:59). Se exempel 3–4. 

(3) Det var [BEDÖMNING] av NN att göra NÅGOT. – Det var bra av Hanna att gå i förväg.  

(4) Att NN gjorde det var [BEDÖMNING]. – Att Hanna var förberedd var bra. 

Bedömningar är enligt White (2015) inte lika beroende av att en medveten eller subjektiv 
mänsklig upplevare av bedömningen explicitgörs i texten. Bedömningar skulle därför kunna 
uppfattas som mindre subjektiva än utryck för affekt. Samtidigt är bedömningar av beteenden 
alltid av normativ karaktär. Med detta följer också att en negativ bedömning av ett beteende 
leder till att man klandrar eller fördömer någons beteende vilket borde kunna uppfattas som 
konfrontativt. 

Uppskattning är det sista av de tre delsystemen. Här handlar det om en värdering av ting 
eller företeelser. Denna värdering kan för det första handla om det värderade tingets komposit-
ion, vilket innefattar företeelsens balans dvs. hur det värderade hänger ihop och komplexitet där 
man uppskattar om det värderade är svårt att följa. För det andra kan det handla om värdesätt-
ning, dvs. om företeelsen är värdefull. För det tredje kan uppskattning ligga nära affekt i den 
mån att den kan grunda sig i den värderande personens reaktion. Här kan det handla om påver-
kan vilket beskriver om upplevaren blir berörd av något, eller om kvalitet som tar fasta på i 
vilken grad och på viket sätt upplevaren uppskattar något (Nord 2008:192). En typisk uppskatt-
ning är en mental process som tillskriver en attityd till en sak (se exempel 5) (Martin & White 
2005:59). 

(5) NN finner NÅGOT [UPPSKATTNING]. – Jag tycker att tavlan är vacker. 

Uppskattning är liksom bedömning mer inriktad mot det som värderas, och inte den subjektiva 
upplevaren. Känslan som en upplevare känner inför ett fenomen beskrivs vid uppskattning som 
en egenskap hos fenomenet. Upplevaren blir därmed dold. Att det finns en subjektiv upplevare 
är underförstått snarare än att det skrivs ut explicit (White 2015).   

Nedan sammanfattas attitydsystemet inklusive de olika delsystemen. För varje system ges 
en analysfråga och ett typiskt ordpar. 

Affekt 
– Är upplevaren olycklig/lycklig? (ledsen/glad) 
– Känner upplevaren osäkerhet/säkerhet? (orolig/självsäker) 
– Känner upplevaren otillfredsställelse/tillfredställelse? (less/involverad)  
– Känner upplevaren ovilja/vilja5? (avvisar/kräver) 

Bedömning 
– Social aktning  

o Normalitet: ”hur speciellt?” (oberäknelig/stabil) 
o Förmåga: ”hur kapabel?” (misslyckad/framgångsrik) 
o Pålitlighet: ”hur pålitlig?” (otålig/noggrann) 

– Social sanktionering  
                                                
5 Denna kategori presenteras kort av Martin & White (2005:48) och användes varken av Karlsson (2014) eller 
Nord, men av Wiksten Folkeryd.  
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o Sanningsenlighet: ”hur ärlig?” (vilseledande/uppriktig) 
o Rättfärdighet: ”hur oklanderligt?” (fel/rätt) 

Uppskattning  
– Komposition  

o Balans: ”hängde det ihop?” (motstridigt/harmoniskt) 
o Komplexitet: ”var det svårt att följa?” (ogenomskinligt/precist) 

– Reaktion  
o Påverkan: ”fångade det upplevaren?” (oinbjudande/fängslande) 
o Kvalitet: ”gillade upplevaren det” (dålig/bra) 

– Värdesättning: ”var det givande?” (konventionellt/exceptionellt) 

I många fall är det inte från början helt uppenbart i vilken kategori ett visst uttryck för attityd 
placerar sig. Framförallt gäller detta när uttryck används, som beroende på den omgivande kon-
texten kan placeras i antingen den ena eller andra kategorin. Samma ord kan kategoriseras olika 
beroende på hur det används i det aktuella sammanhanget. Det är därför viktigt att ha i åtanke 
att attityd oftast inte förmedlas via enskilda ord utan genom hela yttranden (White 2015). Bättre 
i exempel (6) syftar på ett mått och är därmed en värdering av kvaliteten hos ett fenomen. Det 
kategoriseras därav som en uppskattning. Bättre i exempel (7) syftar däremot båda gångerna på 
beteenden (att underbygga och att anpassa), formuleringen klassas i dessa fall som en bedöm-
ning. 

(6) Uppskattning (kvalitet): Rådet menar att det mått på inaktivitet bland ungdomar som 
Eurostat beräknar i regel är ett bättre mått på ungdomars svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden (Sammanfattning 2014) 

(7) Bedömning (förmåga): Det ramverk vi har är bättre underbyggt och bättre anpassat till 
svenska förhållanden (Sammanfattning 2012). 

Affekt är något enklare att urskilja då det anspelar på känslor på ett mer direkt sätt. Med det sagt 
är exempelvis gränserna mellan uppskattning av påverkan och affekt inte glasklara. Detta beror 
på att både uppskattning och bedömning till viss del består av affekt, de kan definieras som 
institutionaliserade känslor (Martin & White 2005:45) 

Jag har i min analys av affekt kategoriserat även indirekta uttryck, exempelvis att något 
äventyras, som affekt eftersom det är tydligt att det anspelar på att något utsätts för fara, vilket 
i sin tur kan kategoriseras i kategorin osäkerhet/säkerhet. På likande sätt har jag kategoriserat 
risk/riskera. 

Även det som värderingarna syftar på kan ibland vid första anblick vara svårkategoriserad. 
Ska man till exempel tolka regeringens finanspolitik som en handling eller som ett fenomen? 
Jag har valt att klassificera den som ett övergripande fenomen som är ett resultat av regeringens 
handlingar. Alla rådets attityder gentemot finanspolitiken har därför klassats som uppskattning. 
Exempel (8) blir därav en uppskattning bestående av underkategorierna värdesättning och ba-
lans. 

(8) Finanspolitiken framstår generellt som framgångsrik och i huvudsak väl avvägd med 
hänsyn till de störningar som påverkat svensk ekonomi. (Sammanfattning 2012) 
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4. Roller, mottagare och normer 
I detta kapitel redogör jag för resultatet av analysen av kontexten inom vilken Finanspolitiska 
rådets texter skrivs. Indelningen följer mina frågeställningar och behandlar följande teman: 1) 
rådets syn på den egna kommunikationsrollen, 2) skribenternas inställning till mottagaren, och 
3) normer som styr språkbruket.  

4.1 Hur ser rådet på den egna kommunikationsrollen? 
Rådets roll är enligt informanterna att verka som ett granskningsorgan med uppgiften att vara 
en kritisk och oberoende bedömare av regeringens ekonomiska politik. Informanterna menar 
att rådet för det första ska granska innehållet i regeringens finanspolitiska förslag samt hur re-
geringen argumenterar för dem. Rådet ska även utvärdera om den politik som regeringen före-
slår faktiskt leder till de mål som riksdagen har beslutat om. För det andra påpekar båda infor-
manterna att rådet har en systembevakande roll och att bildandet av Finanspolitiska rådet kan 
ses som ett steg i en process som handlar om att bibehålla, upprätthålla och säkerställa det 
finanspolitiska ramverket. För det tredje nämns även rådets roll i en internationell kontext där 
det på EU-nivå idag finns krav på att medlemsländerna har oberoende utvärderingsmyndigheter 
för just finanspolitik.  

Rollen som oberoende granskare blir tydlig i intervjuerna när skribenterna lägger vikt vid 
rådets integritet och rätten att använda vad de menar är ett direktare språkbruk än vad som är 
normen i andra myndigheter, vilka enligt informanterna använder ett mer återhållet språk. De 
menar att rådet exempelvis kan skriva att de tycker att något är olyckligt eller uppseendeväck-
ande utan att linda in det i mer förmildrande uttryckssätt. IP A menar även att Finanspolitiska 
rådet sätter en heder i att agera självständigt, opåverkat av den sittande regeringen, och att språ-
ket därför inte heller bör vara överdrivet försiktigt.  

IP A: Man vill säga att det här är vad vi ser. Det här är vad vi kommer fram till, om ni inte gillar 
det då är det ert problem, det är så vi ser på saken. Det är den hållningen… det är integritet som 
gäller för vår del. 

Rådets uppgift är enligt informanterna främst att följa det som står i rådets instruktion, det vill 
säga att bedöma och utvärdera finanspolitiken. På ett mer övergripande plan menar de också att 
det är rådets uppgift att värna om det finanspolitiska ramverket genom att förklara och beskriva 
de finanspolitiska frågorna samt att lyfta upp dem i en bredare, mer allmän debatt så att finans-
politiska frågor inte döljs och blir politiska teknikaliteter som utomstående har svårt att förstå. 
Att rapporten ska vara en del i den offentliga diskussionen om Sveriges finanspolitik motiveras 
också av rådets instruktion. Rådets uppdrag blir därmed också en demokratifråga och jag tolkar 
det som att rådet utöver att ha en granskarroll även får någon form av expertroll med uppgiften 
att informera allmänheten om för- och nackdelar med den finanspolitik som föreslås av rege-
ringen.  

IP B: Vi behöver ju inte lära regeringens tjänstemän hur nånting är. Det är ju inte det det handlar 
om riktigt. Utan det handlar om att lyfta den här typen av frågor, få till en någorlunda saklig, 
vettig diskussion om de här frågorna i ett bredare perspektiv. Därför är det viktigt att vår rapport 
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kommer ut bredare än att den bara växlas mellan tjänstemän och myndigheter för då tror jag inte 
att den får nån betydelse.  

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna beskriver den egna kommunikationsrollen 
som att rådet ska vara både kritiska granskare och samhällsinformerare. Det framkommer i 
intervjuerna att det finns en intention att verka både systembevarande och systembevakande 
genom att nå ut till allmänheten med den kritik som framförs av rådet. Språket i rapporterna 
beskrivs av informanterna som mer direkt än i exempelvis Finansdepartementet, vilket kan tän-
kas bero på att man vill göra något mer än att enbart rapportera tillbaka till riksdag och regering. 

4.2 Vem är den tänkta mottagaren av texterna? 
Båda informanterna har tydliga bilder av vilka som är de främsta mottagarna av Finanspolitiska 
rådets rapport och även vilka andra grupper som kan tänkas läsa rådets texter. Först och främst 
nämns den formella mottagaren, dvs. regeringen. Men även riksdagen ses som en viktig motta-
gare eftersom det i riksdagen råder enighet om rådets instruktion. Båda informanterna ser även 
en bredare allmän publik bland sina mottagare. IP B beskriver det som följer: 

IP B: Vi är en regeringsmyndighet. Vi ska överlämna en årlig rapport till finansministern. Det är 
hon som är mottagaren och genom henne regeringen. Men eftersom syftet här inte är att tala om 
någonting för Magdalena som hon inte redan vet egentligen, utan det är att göra en bedömning av 
och få till en diskussion om politiken på olika sätt så försöker vi ju nå lite bredare publik än så. 

Sedan nämns en rad andra läsare, däribland ekonomijournalister, ledarskribenter, enskilda par-
tier, OECD, IMF, Riksbanken, Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Institutet för arbets-
marknad och utbildningsforskning, samt universitet där rapporten används som läromedel på 
vissa grundläggande kurser i nationalekonomi.  

När jag frågar informanterna hur de tänker kring att deras mottagargrupp är förhållandevis 
spridd blir det klart att de har en genomtänkt bild av en typisk läsare med vissa tänkta egen-
skaper och förkunskaper samt med tillgång till hjälp i förståelsen av texterna – nämligen en 
genomsnittlig riksdagsledamot:  

IP A: När vi skriver det här så tänker vi oss att en genomsnittlig riksdagsledamot ska kunna läsa 
det här. Och vissa avsnitt är lite mer tekniska än andra, men då ska den ledamoten kunna vända 
sig till sina sekreterarassistenter som är mer tekniskt kunniga oftast, eller så kan de vända sig till 
någon som är tekniskt kunnig. Det kan handla om hur man ska tolka statistik och såna saker. […] 
Den viktigaste delen av rapporten är just sammanfattningen för där använder vi nästan inga tek-
niska begrepp alls. 

Den genomsnittliga riksdagsledamoten antas framförallt vilja läsa rapportens sammanfattning. 
Det är därför inte underligt att den nämns som den klart viktigaste texten, vars språkliga ut-
formning skribenterna är särskilt noggranna med. Överlag verkar mottagaranpassning ha varit 
ett välgenomtänkt och diskuterat ämne bland skribenterna. Detta för att man mellan 2011 och 
2012 gjorde relativt stora förändringar av rapportens utformning. Syftet med förändringen var 
enligt informanterna att läsare ska kunna närma sig rapporten oavsett syfte och bakgrund. En 
mindre insatt läsare ska kunna läsa och förstå sammanfattningen, samtidigt som en läsare som 
är insatt i finanspolitik ska kunna fördjupa sig i ämnet och också få ut något av rapporten. De 
förändringar som gjordes var bland annat att omfånget minskades till ungefär hälften, språket 
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gjordes lättillgängligare, direktare och mindre akademiskt, det skulle bli lättare att hitta i rap-
porten genom mer eller mindre fristående avsnitt i de olika kapitlen, och dessutom kortades 
sammanfattningen ner från 20–25 sidor till cirka fyra sidor i punktform. Allt detta gjordes för 
att göra det lättare för olika typer av läsare.  

IP B: När vi bestämde oss för att köra en sån här punktvis sammanfattning så var det lite grann 
för att väldigt få läser hela rapporten. Och tanken var också att väldigt få orkar igenom en tjugo-
tjugofem sidors sammanfattning så om vi vill att de ska läsa den så måste den vara ännu mer 
kompakt. Och så är det ju såhär att journalisterna, de får ju rapporten och sen fem minuter senare 
ska de leverera en artikel och då är det bättre att vi har gjort ett urval åt dem och att de får några 
punkter som de kan skriva nånting om än att de själva hittar fel på den korta tiden som de har till 
sitt förfogande. Lite så tänkte vi.  

I citatet ovan framkommer också att det anses viktigt att rådets bedömningar går ut i media och 
når allmänheten. Som tidigare nämnt i avsnitt 4.1 blir det, när jag pratar med skribenterna om 
rådets roll, tydligt att bidragandet till den allmänna debatten om Sveriges finanspolitik ses som 
en relativt stor del av rådets uppdrag. Därför ses det också som viktigt att rådets bedömningar 
får genomslag i media. 

Även om utgångspunkten är att den främsta mottagaren antagligen inte är djupt insatt i äm-
net, ger informanterna exempel på sätt att möta läsare som vill få ut mer av rapporterna, och 
som kan tänkas vilja närma sig debatten på ett än mer nyanserat sätt:  

IP B: Det var ett medvetet beslut att korta ner rapporterna, och då blev det lite mindre om si om 
så [ung. å ena sidan, å andra sidan; min anm.]. Och då har vi resonerat så att det finns vissa 
specifika områden som man kanske måste vara lite mer teknisk på. Då får vi leverera det i en 
annan form. Vi ger ju ut underlagsrapporter också till exempel, och vi gör ju liksom nedslag – 
djupdykningar inom vissa områden.  

De underlagsrapporter som nämns är alltså ett sätt att tillmötesgå de läsare som känner att de 
vill fördjupa sig i något som behandlas i rapporterna. Underlagsrapporterna kommer exempel-
vis från andra myndigheter eller från akademiker och ges ut i deras namn. Detta är ett sätt att 
tillmötesgå ännu en grupp läsare. 

 Sammanfattningsvis menar skribenterna att Finanspolitiska rådets rapporter är skrivna för 
att nå en relativt stor och spridd mottagargrupp. Personerna som läser texterna förväntas ha 
varierande förkunskap om ämnet, och de kan även antas läsa olika delar av texten med varie-
rande syften. Läsarna från regering och riksdag förväntas ta till sig kritiken och väga in Finans-
politiska rådets bedömning i senare budgetpropositioner och dylikt. Andra myndigheter och 
institutioner som på olika sätt arbetar med finanspolitiska frågor förväntas ha intresse av rap-
porten på ett mer fackmässigt plan. Journalister väntas läsa sammanfattningen för att sedan 
sprida rådets viktigaste synpunkter till allmänheten. Den sista mottagargruppen som beskrivs 
av informanterna finns inom den akademiska världen, nationellt och internationellt, läsare från 
denna mottagargrupp kan vara mer intresserade av de fördjupande delarna i rapporten och kan 
eventuellt även komma med respons på dessa, till exempel under rådets seminarier. Rådets 
skribenter menar med andra ord att de klarar av utmaningen att anpassa texten till de spridda 
mottaggrupperna genom att de utgår från att olika delar av texten har olika mottagare. Finans-
politiska rådets texter kan därför vara av varierande svårighetsgrad beroende på vem som är 
den tänkta läsaren. 
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4.3 Vilka normer för skrivande förhåller sig skribenterna till? 
Finanspolitiska rådet styrs av både kodifierade och icke-kodifierade normer när det kommer till 
skrivprocessen och även när det kommer till språkbruket i rapporterna. Jag undersöker norm-
uppfattningar för att de kan påverka hur Finanspolitiska rådet ser på sig själv och sin roll. 

Kodifierade normer är vanligtvis nedskrivna och är fastslagna av någon form av auktoritet. 
Det kan till exempel vara riktlinjer för skrivande. (Bendegard 2014:53). De främsta kodifierade 
normerna för innehållet i Finanspolitiska rådets texter är rådets instruktion. Båda informanterna 
nämner att instruktionen är den som styr det formella uppdraget: att skriva en årlig rapport som 
granskar och utvärderar regeringens finanspolitik. Instruktionen listar tydligt både vad rådet ska 
och får göra och därigenom vad rapporten kommer att innehålla. Andra viktiga kodifierade 
normkällor används i arbetet med texternas språk och form, hit hör skrivhandböckerna Myn-
digheternas skrivregler samt Svenska skrivregler. IP B menar att handböckerna reglerar normen 
för språkbruket i rådets texter och används för att undvika onödiga diskussioner om språket.  

IP B: Men när det gäller sånt som: Hur förkortar man saker? När är det isär, när är det samman? 
Hur använder man semikolon om man räknar upp siffror med kommatecken efter varandra? Då 
har min linje varit att vi behöver inte diskutera det för det finns en norm för det och den använder 
vi like it or not liksom. Det funkar jättebra tycker jag. 

Förutom kodifierade normer finns även så kallade faktiska normer, som är sådana som följs 
men inte alltid finns nedskrivna, samt upplevda normer vilket är normer som man tror sig följa. 
I intervjuerna framkommer en faktisk norm när det kommer till skrivprocessen: Båda infor-
manterna beskriver skrivprocessen som konsensusdriven. Denna norm finns inte nedskriven i 
instruktionen, men det uttrycks tydligt i båda intervjuerna att det är så arbetet går till. Skriben-
terna menar att även om det finns en arbetsdelning när det gäller vem som skriver vilken del av 
rapporten, så pågår det ständiga diskussioner om texterna, både på ett innehållsligt och på ett 
språkligt plan. Medarbetarna i kansliet träffar också rådets ledamöter kontinuerligt under skriv-
processen och under dessa möten förs diskussioner för att nå samstämmighet om bedömningar 
och formuleringar ända fram till den sista tiden innan rapporten ska publiceras. Det pågår också 
dagligen informella diskussioner kring texternas innehåll och formuleringar. Medarbetarna på 
kansliet är få och en av informanterna menar att man därför kan beskriva arbetet med rapporten 
som en stor gruppuppgift.  

Det är tillåtet att tycka olika inom rådet, och det finns en formell möjlighet och uppmaning 
i instruktionen om att skriva reservationer om någon av rådsledamöterna inte skulle hålla med 
om någon av bedömningarna. Båda informanter menar dock att man har kommit fram till att 
det är bättre att hela rådet står bakom de ställningstaganden som görs i rapportens bedömningar 
och rekommendationer. Informanterna menar att det är bättre att rådet når konsensus kring en 
bedömning som kanske är något mindre skarp i sin kritik, än att någon tar avstånd från den 
gemensamma åsikten. Det motiveras med att även om rådets formuleringar riskerar att bli mer 
återhållna och ibland kanske till och med något tvetydiga, får bedömningen större genomslag 
om rådet är enigt i sina ståndpunkter.  

Informanterna lägger stor vikt vid att betona att språket i rapporten får vara skarpt och direkt 
– betydligt direktare än det får vara enligt normen som råder i regeringskansliet. Med ett direkt 
språk menas här att rådet får säga vad de tycker om finanspolitiken utan att linda in det allt för 
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mycket och utan att de behöver ta hänsyn till hur sittande finansminister kommer att reagera på 
rådets bedömningar. Att språket i rapporten får (och kanske till viss del ska) vara kritiskt är 
något som rådet tycks värdera som mycket positivt.  

Samtidigt som rådet vill att språket i rapporterna ska få vara direkt är skribenterna också 
måna om att bedömningarna inte ska tolkas som partipolitiska ställningstaganden. De vill också 
undvika att personer i regering och riksdag ska uppleva rådets språkbruk som alltför direkt och 
hårt. Eftersom språket i regering och riksdag är mer tillbakahållet än i rådet menar en av infor-
manterna att det är viktigt att vara medveten om hur texten kommer att tas emot om de använder 
sig av formuleringar som är ovanliga i dessa kontexter.  

Medvetenheten om den egna rollen och mottagarnas inställning till språket tar sig uttryck i 
diskussioner kring formuleringar. En av informanterna påpekar att de aldrig skulle skriva star-
kare hjälpverb än bör eller ska. Måste skulle exempelvis inte komma på fråga eftersom det 
anses ligga utanför rådets roll att kräva något av regeringen.6  

IP B: Vi är ju en myndighet som vänder sig mot regeringen vi kan inte tala om vad regeringen 
måste och inte måste. Det ligger lite grann utanför vårt mandat att göra det. Vi kan tycka och vi 
kan rekommendera och vi kan avråda och bedöma och sådär. Vi kan tycka att någonting är till 
exempel olyckligt, det är ett ord som vi använder då och då. Den typen av värderande ord, ja de 
spelar roll och där måste man väga med viss omsorg. 

Informanterna menar alltså att språket i Finanspolitiska rådets rapporter är direkt men även om 
de säger att integritet är viktigt för rådet, kan man ana en viss självcensur när det kommer till 
att formulera kritik. Eftersom det vid flera tillfällen diskuteras och vägs mellan ord som till 
exempel bör och ska tycks mottagandet av texternas direkthet inte vara helt oviktigt för skri-
benterna.  

För att sammanfatta framkommer flera normer rörande Finanspolitiska rådets språk i inter-
vjuerna. Dels måste Finanspolitiska rådet liksom andra myndigheter förhålla sig till myndig-
heternas skrivregler och språklagens så kallade klarspråksparagraf – skribenterna är måna om 
att en intresserad allmänhet ska kunna förstå vad rådet har att säga om regeringens finanspolitik. 
Dels finns det normer kring själva skrivprocessen, till exempel att man inom rådet strävar efter 
att nå konsensus kring bedömningarna gemensamt. Till sist finns det även normer som påverkar 
hur direkt dessa bedömningar ska uttryckas i skrift.  

4.4 Sammanfattande kommentar om intervjuerna  
I detta kapitel har jag analyserat skribenternas egna uppfattningar av kontexten och skrivsituat-
ionen. Skribenterna ser det som sin viktigaste uppgift att vara en oberoende bedömare av fi-
nanspolitiken i Sverige. De framhåller riksdagsledamöter och regeringen som de främsta mot-
tagarna av Finanspolitiska rådets texter även om det finns en ambition att rådets bedömningar 
dessutom ska nå en bredare allmänhet. En viktig norm i skrivprocessen är att rådet till skillnad 
från andra myndigheter inte ska använda sig av ett allt för återhållet språkbruk utan snarare ska 

                                                
6 Denna uttryckliga medvetenhet om modalitetens inverkan på texten kan dock delvis grunda sig i att informan-
terna vid tidpunkten för intervjun hade läst Karlssons (2018) rapport om språket på Finanspolitiska rådet, där 
modalitet var en av huvudpunkterna.  
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uttrycka sina bedömningar och rekommendationer på ett direkt sätt. I nästa kapitel visar jag hur 
denna kontextuppfattning manifesteras i rapporternas sammanfattningar.  

5. Textanalys 
I följande kapitel redogör jag för textanalysen som utgörs av två delar: I den första analyseras 
hur Finanspolitiska rådet uttrycker känslor och värderingar relaterat till attitydsystemets delsy-
stem, affekt, bedömning och uppskattning. I den andra delen kopplas de värderande uttrycken 
till olika semantiska domäner för att utröna om det kan leda till att texterna uppfattas som mer 
eller mindre neutrala.  

5.1 Hur uttrycker Finanspolitiska rådet attityd? 
I Finanspolitiska rådets sammanfattningar uttrycks värderingar och känslor främst genom atti-
tydsystemets subkategori uppskattning (281 förekomster), näst vanligast är att de uttrycks ge-
nom affekt (102 förekomster). Attityd uttryckt genom bedömning förekommer också i alla sam-
manfattningar, men i mindre utsträckning (72 förekomster). I följande avsnitt skildras, med 
hjälp av exempel från texterna, hur de olika uttrycken för affekt realiseras och på vilket sätt det 
kan påverka hur Finanspolitiska rådet uppfattas. 

5.1.1 Uppskattning 

Av attitydssystemets tre underkategorier är uppskattning den klart vanligaste i sammanfattning-
arna. De flesta är uppskattningar av kategorierna kvalitet, värdesättning och balans. Komplex-
itet och påverkan används mer sparsamt. Nedan beskriver jag närmre hur de fem subkategori-
erna används i Finanspolitiska rådets sammanfattningar. 

5.1.1.1 Kvalitet 

Finanspolitiska rådet använder uppskattning framförallt i utvärderingen av finanspolitikens 
kvalitet. Denna typ av värderande uttryck handlar främst om det finanspolitiska läget som fe-
nomen, och om det anses vara mer eller mindre bra, eller hållbart. Eftersom det är rådets upp-
drag att granska och bedöma hållbarheten och måluppfyllelsen i den svenska finanspolitiken är 
det måhända inte förvånande att just subkategorin kvalitet får så stort utrymme.  

Kvalitetsuppskattningar uttrycks med ett antal ordpar: förbättra/försämra, förstärka/för-
svaga samt stark/svag. Sedan återkommer även en del uttryck, nämligen: väl, hållbar, bristfäl-
lig, acceptabel, lämplig och rimlig. Nedan kommenterar jag de mest återkommande dragen när 
det kommer till uppskattningen av kvalitet.  

Bättre och förbättras återkommer ofta, mer frekvent än till exempel bra, väl, eller god. Det 
tyder på att rådet ser på finanspolitiken som en föränderlig och pågående process. Genom att 
undvika att konstatera att något är bra utan i stället uttrycka sig på detta vis indikeras även en 
uppmaning till ständig förbättring. Se exempel (9–11).  
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(9) Utsikterna för en god svensk konjunkturutveckling är bättre än på flera år (Sammanfatt-
ning 2015)  

(10) Det finns mycket som tyder på att matchningarna på arbetsmarknaden har försämrats 
efter finanskrisen 2008 – 2009. (Sammanfattning 2017) 

(11) Situationen har inte förbättrats trots senare års starka konjunkturåterhämtning. (Sam-
manfattning 2016) 

Utöver bruket av ord som bristfällig som i exempel (12), och ett antal andra direkta negativa 
kvalitetsbedömande uttryck tenderar rådet att framföra kritik med hjälp av förpliktelseuttryck 
genom att skriva att något bör förbättras. Alternativt används negationer för att säga att något 
inte har förbättrats. I flera fall skriver rådet också vilka konsekvenser som kan uppstå om en 
situation inte förbättras i framtiden.  

Kritik framfört på detta sätt kan få olika innebörd. Det kan relativt neuralt peka på att en 
situation är oförändrad men det kan också indikera att situationen är problematisk och att den 
kan få allvarliga konsekvenser. I sammanfattningarna använder rådet båda varianterna. I båda 
fall finns en underliggande uppmaning om att den utvärderade situationen i fråga bör åtgärdas, 
vilket kan uppfattas som styrande.  

Vid några tillfällen uttrycks dock negativa utlåtanden om kvaliteten direkt, med negativt 
laddade ord. Till exempel förekommer både oacceptabelt och dåligt i sammanfattningen från 
2014. De direkt uttrycka negativa kvalitetsbedömningar är av varierande styrka; de sträcker sig 
från milt uttryckta formuleringar som försvagat, till förvärras och oacceptabelt. I exempel (12) 
är bristfällig en direkt uttryckt uppskattning av negativ kvalitet.  

(12) Bristerna i beslutsmodellen innebär ett stort resursslöseri och kan förklara att transport-
infrastrukturen upplevs som bristfällig (Sammanfattning 2015).  

När rådet skriver om lämplighet handlar det i värderingen av kvalitet enbart om fall då rådet 
menar att regeringen bör tydliggöra vad regeringen anser vara en lämplig nivå på exempelvis 
bruttoskulden. Se exempel (13). Det handlar alltså inte om en moralisk bedömning av lämplig-
heten hos något beteende eller likande. I rapporten från 2014 används däremot olämpligt som 
en bedömning av regeringens beteende. Detta analyseras i 5.1.3.3. 

(13) Regeringen bör tydligare klargöra vad som är en lämplig bruttoskuld. (Sammanfattning 
2012) 

Hållbarhet är en kvalitetsbedömande term som återkommer flera gånger i samtliga texter. När 
ordet används handlar det uteslutande om de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, ofta 
i samband med rekommendationer om hur regeringen bör gå tillväga för att skapa förutsätt-
ningar för att detta ska kunna ske. Ofta förekommer även påståenden om ifall de offentliga 
finanserna kan sägas vara långsiktigt hållbara eller inte. Se exempel (14) och (15). 

(14) Pensionsåldern behöver gradvis höjas för att de offentliga finanserna ska vara långsiktigt 
hållbara och generera acceptabla pensioner.  (Sammanfattning 2016) 

(15) Rådet bedömer att finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser 
samt att utgiftstaken inte är hotade. (Sammanfattning 2013) 
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Att värderingar rörande kvalitet förekommer förhållandevis ofta i sammanfattningarna går i 
linje med Finanspolitiska rådets uppdrag. Uttryck för kvalitet används både för att framföra 
kritik och beröm. Ibland förekommer även formuleringar som kan tolkas som styrande eftersom 
de uppmanar till förändring.   

5.1.1.2 Värdesättning 

Uppskattning av finanspolitiken realiseras ofta som värdesättning. Här värderas nödvändig-
heten av eller betydelsefullheten hos olika finanspolitiska åtgärder.  Återkommande ordpar är 
otillräckligt/tillräckligt, och ineffektiv/effektiv. Andra värdesättande ord i texterna är bland 
andra viktig, avgörande, betydande och nödvändig. 

   I rapporterna från 2012 och 2013 beskrivs svensk finanspolitik som framgångsrik (se ex-
empel 16). Sådana eller liknande uttryck för uppskattning som åsyftar regeringens finanspolitik 
saknas i princip helt i rapporterna från och med 2015. Däremot förekommer fortfarande upp-
skattningar av andra fenomen, som internationellt samarbete i exempel (17). 

(16) Finanspolitiken framstår generellt som framgångsrik och i huvudsak väl avvägd med 
hänsyn till de störningar som påverkat svensk ekonomi. (Sammanfattning 2012)  

(17) Internationellt samarbete när det gäller modellutvecklingen är värdefullt, men modellen 
bör skattas på finansdepartementet för att kunna anpassas ytterligare till svenska förhål-
landen. (Sammanfattning 2017) 

 Kritik framförs enbart några gånger med negativt laddade ord som oönskade i exempel (18). 
Andra ord som används för att uttrycka negativ värdesättning är olönsam, otillräcklig och inef-
fektiv. Ibland används också i grunden positiva värdesättande ord för att markera att något är 
avvikande eller olämpligt. Se exempel (19). Denna användning av värdesättning har mycket 
gemensamt med apparisalramverkets delsystem gradering, eftersom det förstärker avvikelsen. 

(18) Detta riskerar att skapa oönskade effekter för stabiliseringspolitiken och i förlängningen 
även för statsskuldens utveckling (Sammanfattning 2015).  

(19) Rådet noterar att det finns en betydande avvikelse mellan det finansiella sparandet och 
vad överskottsmålet kräver trots att ekonomin är på väg in i en högkonjunktur. (Samman-
fattning 2016) 

Denna subkategori tycks främst vara en resurs för att uttrycka beröm, även om också ett antal 
negativa uttalanden om värde förekommer. Värdesättning som kategori kan uppfattas som mer 
subjektivt eftersom en uppskattning ett fenomens värde aktualiserar känslan av att det måste 
finnas en upplevare för vilken fenomenet är betydelsefullt. Även om värdet i Finanspolitiska 
rådets texter bedöms i förhållande till en långsiktigt hållbar finanspolitik kan sådana uttryck 
uppfattas som mindre objektiva. Detta gäller framförallt i de fall då det saknas en hänvisning 
till det underlag som leder fram till bedömningen. 
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5.1.1.3 Balans 

Uppskattning uttrycks även återkommande med subkategorin balans. I de flesta fall uppskattar 
Finanspolitiska rådet om finanspolitiken är just balanserad, förenlig med, eller går i linje med 
exempelvis långsiktigt hållbara finanser och därigenom följer det finanspolitiska ramverket (ex-
empel 20–23).  I några fall används denna typ av uppskattning också för att tala om budgetens 
balans (24).   

(20) Vi gör bedömningen att finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga 
finanser. (Sammanfattning 2012) 

(21) Det är oklart om de åtgärder för att dämpa bostadsprisutvecklingen och hushållens skuld-
sättning som nu diskuteras […] kommer att vara ändamålsenliga och tillräckliga för att 
skapa förutsättningar för en stabil och långsiktigt hållbar utveckling. (Sammanfattning 
2016).  

När kritik formuleras görs det främst med hjälp av negationer som i exempel (23 och 24). Denna 
typ av kritik förekommer inte förrän i sammanfattningen från 2015. Exempel (24) är intressant 
eftersom rådet på ett mycket försiktigt sätt framför att budgeten är i obalans till och med 2018 
och kanske längre. Detta hade kunnat formuleras betydligt direktare.  

(22) Regeringens aktiva finanspolitik är inte välavvägd. (Sammanfattning 2017) 

(23) En så svag förbättring av sparandet är inte i linje med överskottsmålet. (Sammanfattning 
2015) 

(24) Därmed är budgeten nära balans först 2018. (Sammanfattning 2015) 

I några fall gör rådet positiva uttalanden genom att negera negativt laddade ord som i exem-
pel (25). Detta är relativt ovanligt i materialet. 

(25) De beräkningar av de offentliga finansernas hållbarhet fram till år 2030 som Konjunktur-
institutet har gjort för rådets räkning visar på små risker för obalanser. (Sammanfattning 
2017) 

Balans värderas framförallt med uttryck som i grunden är positiva. När rådet är kritiskt använ-
der man sig främst av negationer i kombination med en positivt laddad värdering om balans. 
Ibland förekommer även uttryck som är direkt negativa. Uttrycken för balans är dock sällan 
normativa. Balans är dessutom mätbart och uppskattningar av detta slag torde därför uppfattas 
som objektiva (mer om detta i 5.2). 



 28 

5.1.1.4 Komplexitet 

I några fall uppskattas även komplexiteten hos finanspolitiken. Då handlar det om uttalanden 
som Finanspolitiska rådet gör om finanspolitikens tydlighet, enkelhet och finanspolitikens ex-
pansivitet7. Det rör sig både om att rådet efterfrågar klargöranden från regeringens sida (exem-
pel 26), men även om konstateranden om att något är exempelvis oklart eller enkelt (exempel 
27).  

(26) För att upprätthålla trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket bör regeringen pre-
sentera en tydlig plan för hur överskottsmålet ska kunna nås under den konjunkturcykel 
som är relevant för måluppfyllelsen. (Sammanfattning 2013) 

(27) Denna argumentation har skapat oklarheter om huruvida regeringen anser att det finans-
politiska ramverket är tillräckligt. (Sammanfattning 2012) 

I ovanstående fall är komplexiteten antingen positivt eller negativt laddad. I andra fall där rådet 
uttalar sig om komplexitet är det svårare att avgöra om uttrycket för komplexitet är positivt eller 
negativt. Hit hör expansivitet som utmålas som något eftersträvansvärt år 2013 (exempel 28), 
men inte år 2017 (exempel 29), när konjunkturläget har förändrats. På likande sätt är det svårt 
att säga om enkelhet ska ses som något essentiellt positivt eller negativt (exempel 30).  

(28) Ur ett rent stabiliseringspolitiskt perspektiv hade det varit motiverat med mer expansiv 
politik under 2013. (Sammanfattning 2013) 

(29) Trots den starka konjunkturutvecklingen är finanspolitiken fortsatt expansiv. Stabilise-
ringspolitiska överväganden talar i stället för att finanspolitiken borde vara betydligt stra-
mare åren 2016–2018 än den politik som regeringen presenterar i 2016 års ekonomiska 
vårproposition. (Sammanfattning 2016) 

(30) Rådet föreslog redan i förra årets rapport fortsatta satsningar på utbildning och subvent-
ionerade anställningar, men också att arbetsmarknadens parter öppnar för enkla jobb med 
lägre löner än dagens minimilöner. (Sammanfattning 2017) 

Återkommande är också formuleringar om olika begränsningar. Vad som beskrivs som begrän-
sat är varierande; det kan till exempel handla om det finanspolitiska handlingsutrymmet (31), 
men också om rörligheten hos personer på hyresmarknaden (32).  

(31) Rådet menar att det finanspolitiska handlingsutrymmet kan komma att begränsas om 
sjukfrånvaron fortsätter att stiga snabbt. (Sammanfattning 2014) 

(32) Den håller visserligen nere deras hyror, men begränsar deras rörlighet och valmöjlig-
heter. (Sammanfattning 2017) 

Utryck för komplexitet förefaller till skillnad från exempelvis kvalitet eller värdesättning inte 
vara en resurs för att uttrycka starka lovord eller allvarlig kritik i de analyserade texterna. Där-
emot förekommer flera uppmaningar om att regeringen bör tydliggöra något, vilket kan upp-
fattas som styrande. 

                                                
7 En expansiv finanspolitik syftar oftast på insatser då staten ökar sina utgifter eller sänker skatter och därigenom 
minskar statens intäkter. 
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5.1.1.5 Påverkan 

Subkategorin påverkan uttrycks relativt sällan i sammanfattningar. När uttryck för påverkan 
realiseras i texterna handlar just om att något märkbart inverkar på någon eller sticker ut på ett 
iögonfallande sätt. Precis som vissa av uppskattningarna under komplexitet är de begrepp som 
används inte essentiellt positivt laddade (även om Martin och White (2005:56) klassar ord som 
anmärkningsvärt (remarkable) som positivt i motsats till bland annat förutsägbart (predictable) 
som de kategoriserar som negativt). I alla nedanstående exempel (33–35) blir uttrycken för 
påverkan negativa i den omgivande kontexten. Att exempelvis oförutsedda här används som 
negativt laddat beror troligen också på Finanspolitiska rådets uppdrag, att säkra långsiktig håll-
barhet, vilken kan hotas av att något oförutsett sker.  

(33) Risken för att t.ex. lånefinansierade finanspolitiska stimulanser ska driva in ekonomin i 
en överhettning är påtaglig eftersom regeringen förklarat att arbetslöshetsmålet ska styra 
den ekonomiska politiken. (Sammanfattning 2016) 

(34) Som i fallet stormen Gudrun kan det uppstå kostnader som är mycket kännbara för pri-
vata och kommunala aktörer […] (Sammanfattning 2013) 

(35) Det finns inte heller något åtagande om att finansiera oförutsedda utgiftsökningar eller 
reformer. (Sammanfattning 2016) 

Alla ovanstående förekomster av påverkan ligger mycket nära affekt. Utsagorna är visserligen 
beskrivningar av egenskaper hos olika fenomen, men de aktualiserar på ett tydligt sätt att det 
finns någon form av medvetet subjekt som upplever dessa egenskaper. I exempel (34) nämns 
upplevaren explicit, i de andra fallen får läsaren själv uttolka vem som är upplevaren. 

 5.1.2 Affekt 

Affekt är det näst mest frekvent använda av delsystemen i Finanspolitiska rådets texter. Affekt 
är direkta känsloreaktioner och beskriver hur en upplevare emotionellt förhåller sig till en per-
son, en sak, ett tillstånd eller en händelse. I denna studie räknar jag med följande typer av affekt 
olycka/lycka, osäkerhet/säkerhet, ovilja/vilja och otillfredsställelse/tillfredsställelse. Vanligast 
förekommande subkategori under affekt i sammanfattningarna är osäkerhet/säkerhet. 

5.1.2.1 Osäkerhet/säkerhet 

Uttryck för osäkerhet/säkerhet uttrycks med ett undantag bara i negativa termer, dvs. som osä-
kerhet. Framförallt beskrivs risker med olika finanspolitiska åtaganden. Andra begrepp med 
vilka osäkerhet beskrivs är bl.a. hotar, osäkerhet, äventyras, fara, oroande och pessimistisk. 
Säkerhet uttrycks bara en gång i samtliga sammanfattningar, med ordet skyddar.  

Upplevaren av osäkerhet/säkerhet i texterna är oftast finanspolitiska fenomen som utgiftsta-
ken i exempel (36), eller helt utelämnad som i exempel (37). I ett fåtal fall är rådet en typ av 
upplevare då det ser risker med olika finanspolitiska åtaganden (38). Regeringen blir i samman-
fattningarna aldrig upplevare av osäkerhet/säkerhet. 
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(36) Rådet bedömer att finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser 
samt att utgiftstaken inte är hotade. (Sammanfattning 2013) 

(37) Utgiftsutvecklingen är oroväckande inom flera områden. (Sammanfattning 2016) 

(38) Rådet ser nu en risk för att det finansiella sparandet för 2014 blir lägre än vad som är 
stabiliseringspolitiskt motiverat. (Sammanfattning 2014) 

Uttrycken för osäkerhet är något vanligare i sammanfattningen från 2012 än i texterna från 
resterande år. När säkerhet uttrycks explicit, vilket enbart sker 2017 (exempel 39), används det 
inte för att ge odelat beröm. 

(39) Hyresregleringen skyddar dem som redan är inne på hyresmarknaden på bekostnad av 
dem som står utanför. (Sammanfattning 2017) 

Realiseringarna av affekt genom osäkerhet i sammanfattningarna utmärks av att starka känslor 
återkommande projiceras på ting. En någorlunda uppmärksam läsare kommer dock kunna här-
leda dessa känslor till rådet, vilket kan ge upphov till att tonen i texten uppfattas som subjektivt 
värderande. 

5.1.2.2 Ovilja/vilja  

När affekt angående ovilja/vilja uttrycks är det alla gånger en vilja som uttalas från något håll. 
De ord med vilka vilja uttrycks är: kräver, saknar, behöver, frestande och skyldig. I nästan alla 
fall är upplevaren inte en person eller en institution som rådet eller regeringen, utan oftast till-
skrivs känslor till finanspolitiska fenomen som överskottsmålet eller det finanspolitiska ram-
verket. Se exempel (40) och (41). I ett fåtal fall beskrivs känslan helt utan en explicit nämnd 
upplevare. I exempel (42) är rådet upplevare snarare än regeringen. Trots att skyldig i detta fall 
syftar på regeringen är det inte regeringen utan rådet som är upplevaren av viljan eller önskan 
om att regeringen vidtar åtgärder.  

(40) Rådet noterar att det finns en betydande avvikelse mellan det finansiella sparandet och 
vad överskottsmålet kräver trots att ekonomin är på väg in i högkonjunktur. (2016)  

(41) Vi anser att regeringens ställningstagande saknade och fortfarande saknar stabiliserings-
politiska motiv. (Sammanfattning 2012) 

(42) Regeringen är skyldig att vidta åtgärder för att klara utgiftstaket om det är hotat […] 
(Sammanfattning 2016) 

I de analyserade texterna framställs Finanspolitiska rådet visserligen inte explicit som det krä-
vande subjektet utan kraven placeras hos finanspolitiska fenomen, men eftersom dessa inte i 
sig kan värdera finanspolitiken är det indirekt rådet som blir upplevaren. Uttryck för vilja av 
detta slag kan uppfattas som starkt styrande.  



 31 

5.1.2.3 Olycka/lycka 

Affekt utryckt genom olycka/lycka uttrycks ett par gånger i varje sammanfattning. Uttryck för 
problem och skada används för att beskriva vilka följder en dåligt förd finanspolitik kan få. Se 
exempel (43). Kris återkommer också i flera av sammanfattningarna och syftar då uteslutande 
på ekonomiska kriser som i exempel (44).  

(43) Ett system där överskottsmålets nivå prövas, sällan men regelbundet, skulle kunna bidra 
till att ge målet en viss flexibilitet utan att dess trovärdighet skadas. (Sammanfattning 
2015) 

(44) Rådet konstaterar att svensk ekonomi än så länge har klarat sig förhållandevis väl under 
den kris som spred sig internationellt 2008. (Sammanfattning 2013) 

En annan grupp bedömningar anspelar på att rådet eller regeringen ser positivt på något, eller 
är optimistiska respektive pessimistiska i en bedömning. Uttryck där rådet anser något vara 
positivt förekommer bara i sammanfattningarna till och med 2014. När regeringen beskrivs som 
upplevaren av att något är positivt eller som optimistisk vilket bara sker i 2012 och 2014 är det 
med undertonen att regeringen eventuellt är alltför positiv, vilket är en form av kritik. Se ex-
empel (45–47). 

(45) Även regeringens något mer pessimistiska bedömning pekar på att ekonomin är nära 
balans nästa år. (Sammanfattning 2015) 

(46) Om det skulle visa sig att regeringens bedömning är för optimistisk, måste finanspoliti-
ken ta hänsyn till detta för att överskottsmålet inte ska äventyras. (Sammanfattning 2014) 

(47) Regeringen har en avsevärt mer positiv syn på hur mycket ekonomin kan växa innan 
resursutnyttjandet är i balans än Konjunkturinstitutet och andra bedömare. (Sammanfatt-
ning 2014) 

Exempel (48) och (49) är två av de mest konkreta uttrycken för olycka. De saknar till skillnad 
från exempel (45 – 47) en upplevare. Känslan av olycka tillskrivs därmed inte bara rådet, vilket 
rent ytligt gör att rådets roll kan upplevas som mindre tyckande, och snarare som att det kon-
staterar en allmän uppfattning.    

(48) Det är dock olyckligt att regeringen har valt att inte redovisa några sysselsättningseffekter 
av höjningen. (Sammanfattning 2015) 

(49) Särskilt bekymmersam är den höga arbetslösheten och den för svenska förhållanden 
mycket låga sysselsättningsgraden bland personer födda i Afrika och Asien. (Samman-
fattning 2016) 

I motsats till andra uttryck för affekt, exempelvis osäkerhet/säkerhet där upplevaren ofta inte 
nämns explicit eller är ett abstrakt fenomen som finanspolitiken, aktualiseras uttryck för 
olycka/lycka nästan alltid tillsammans med en upplevare i form av regeringen eller rådet. 
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5.1.2.4 Otillfredsställelse/tillfredsställelse 

Affekt i form av uttryck för otillfredsställelse förekommer sällan i texterna. Uttryck för till-
fredsställelse förekommer inte alls. Det enda begrepp med vilket rådet uttrycker denna kategori 
är konflikt. Se exempel (50). 

(50) Åtgärder som skulle kunna leda till att målet nås hamnar sannolikt i allvarlig konflikt 
med regeringens fördelningspolitiska ambitioner. (Sammanfattning 2015)  

Denna typ av uttryck för otillfredsställelse förekommer i sammanfattningarna från 2013, 2015 
och 2016. Det handlar uteslutande om målkonflikter och uttrycken saknar därav upplevare. Att 
Finanspolitiska rådet skulle uttrycka otillfredsställelse/tillfredsställelse verkar inte höra hemma 
i sammanfattningarna.   

5.1.3 Bedömning 

Bedömningar förekommer i alla texter, men det är det minst frekvent använda av attitydsyste-
mets tre delsystem. Detta kan delvis bero på att jag har kategoriserat finanspolitik som ett fe-
nomen som kan uppskattas och inte som en handling som kan bedömas. Bedömningar är ofta 
av normativ karaktär och är uttryck med vilka man kan utvärdera någons beteende i förhållande 
till vad som anses vara rätt. Man kan bedöma någons förmåga, rättfärdighet, pålitlighet, nor-
malitet eller sanningsenlighet. I texterna finns bedömningar av alla underkategorier förutom 
sanningsenlighet. 

5.1.3.1 Förmåga  

Bedömningen av förmåga handlar nästan uteslutande om regeringens förmåga att göra något. 
Denna kategori av bedömningar har vissa likheter med uppskattningen av kvalitet. Istället för 
att uttala sig om finanspolitikens egenskaper bedömer rådet i detta fall hur bra eller dåligt rege-
ringens olika beteenden är. Framförallt handlar dessa bedömningar om att något är bra, bättre 
eller bör förbättras. Se exempel (51–52). 

(51) Rådet rekommenderar regeringen att bättre förklara hur reformutrymmet uppkommer[...] 
(Sammanfattning 2012) 

(52) En viktig målsättning bör vara att förbättra utnyttjandet av det befintliga bostadsbestån-
det. (Sammanfattning 2013) 

I två av rapporterna återfinns klarar som en bedömning av regeringens förmåga att göra något. 
Dessa bedömningar är båda negativa. Se exempel (53).  

(53) För de flesta undersökta variabler klarar regeringen heller inte att på två till tre års sikt 
slå en s.k. naiv prognosmetod, dvs. att senast kända värde antas bestå också i framtiden. 
(Sammanfattning 2017) 

Direkt negativt laddade uttryck för bedömningar av förmåga förekommer enbart sällan. De 
gånger som det sker handlar det om att regeringens handlingar varit ineffektiva. Se exempel 
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(54). I exempel (55) bedöms den dåvarande dvs. inte den vid tillfället sittande, regeringens 
beteende vilket är mycket ovanligt i dessa texter. 

(54) Det går därför inte att avgöra om resurserna är otillräckliga eller om de används ineffek-
tivt. (Sammanfattning 2015) 

(55) En analys av den beslutade investeringsplanen för vägar under perioden 2010–2021 visar 
att den dåvarande regeringens prioriteringar var samhällsekonomiskt ineffektiva. (Sam-
manfattning 2015) 

Att öka tydligheten kring finanspolitikens effektivitet ingår i Finanspolitiska rådets uppdrag. 
Negativa bedömningar av förmåga kan dock vara känsliga eftersom det aktualiserar känslor av 
dysfunktionalitet.  

5.1.3.2 Pålitlighet  

Bedömningar av pålitlighet förekommer i alla sammanfattningar. Nästan samtliga handlar om 
att regeringen borde ha varit tydligare på någon punkt. Formuleringar som hör hit är tydligare, 
oklart, klargöra, nyanseras, och noggrant. Ofta är det hela frasen som uttrycker pålitlighet. Se 
exempel (56–57). 

(56) En förutsättning för en konstruktiv diskussion om den ekonomiska politikens inriktning 
är att regeringen redovisar olika målkonflikter och tydliggör politiska avvägningar. (Sam-
manfattning 2015) 

(57) Rådet anser att regeringen bör klargöra sin syn på vad som är en lämplig storlek på den 
offentliga nettoförmögenheten. (Sammanfattning 2012) 

En typ av bedömningar av pålitlighet handlar om träffsäkerheten hos regeringens beräkningar 
och prognoser. Att regeringen överskattar eller underskattar något som i exempel (58), är ett 
implicit sätt genom vilket regeringens beräkningar eller prognoser bedöms som opålitliga. När 
rådet skriver att regeringens prognoser varit mindre träffsäkra som i exempel (59) är bedöm-
ningen av pålitlighet däremot mer explicit.  

(58) Rådet konstaterar att utgifterna för sjukpenningen sedan ett par år tillbaka har underskat-
tats. (Sammanfattning 2014)  

(59) Rådets prognosutvärdering visar att regeringens prognoser för viktiga makrovariabler har 
varit mindre träffsäkra än Konjunkturinstitutets under perioden 2007–2016. (Samman-
fattning 2017) 

Att regeringen i exempel (59) beskrivs som en enhet trots att det skedde ett regeringsskifte är 
intressant. Det tyder på att rådet riktar kritiken till tjänstepersonerna på Finansdepartementet 
som inte byts ut vid regeringsskiften. 
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5.1.3.3 Rättfärdighet 

Bedömningar av rättfärdighet saknas i sammanfattningarna från 2012 och 2013. I de övriga 
förekommer sådana bedömningar ett fåtal gånger. I bedömningen av rättfärdighet förekommer 
uttalanden om huruvida något är rätt, eller fel, lämpligt eller olämpligt, eller ett brott.  

Utlåtandena om rättfärdighet är med ett undantag alla formulerade som kritik. I ett enda fall 
(exempel 60) används rätt i samband med att något kan bli bättre. Det rör sig i detta fall dess-
utom om rådets egna förslag, det är alltså inte en bedömning av något som regeringen faktiskt 
har gjort. Exempel (61) är ett mildare sätt att säga att regeringens lösning på ett problem varit 
fel.  

(60) Rätt utformad strukturpolitik, t.ex. lägre ränteavdrag och en högre fastighetsavgift, kan 
dämpa både bostadspriser och hushållens skuldsättning. (Sammanfattning 2017) 

(61) En större budget är då inte rätt lösning på problemen. (Sammanfattning 2015) 

I resterande bedömningar av rättfärdighet handlar det om att något som regeringen gjort är 
olämpligt eller ett brott (exempel 62–63). Brott förekommer i rapporten från 2016 och i rappor-
ten från 2015.  

(62) Rådet anser att det är olämpligt att använda arbetslöshet bland 15–24-åringar som ett 
mått på ungdomars etableringsproblem på arbetsmarknaden, så som det ofta görs i den 
offentliga debatten (Sammanfattning 2014). 

(63) Det finns inte heller något åtagande om att finansiera oförutsedda utgiftsökningar eller 
reformer. Sammantaget är detta ett brott mot det finanspolitiska ramverket. (2016) 

Bedömningen av rättfärdighet ligger relativt nära kategorin dialogicitet i apprailsalmodellen. 
För att kunna uttala sig om att något är rätt eller fel måste det finnas en överenskommelse mellan 
avsändare och mottagare om vad som egentligen är rätt på ett moraliskt eller lagligt plan. I 
exempel (63) finns även en intertextuell hänvisning till den gemensamma överenskommelsen, 
vilket torde stärka uttalandets auktoritet. 

Det antyds att det finns ett rätt och ett fel sätt att föra finanspolitik. Rådet skriver visserligen 
aldrig att något som regeringen gör är fel, men i och med att vissa beteenden premieras som det 
rätta och det också förekommer att rådet skriver om olämplighet och brott är det tydligt att det 
finns en väg som ses som den rimligaste enligt rådet. Här synliggörs rådets systembevakande 
roll. 

5.1.3.4 Normalitet 

Bedömningar av normalitet återkommer ett par gånger i rapporterna. Det handlar dels om utta-
landen om vad som kan anses som normalt beteende (64–65), dels om uttalanden om att rege-
ringen har gjort avsteg från det normala (66–67).  

(64) En förstärkning av det strukturella sparandet med ca 0,5 procentenheter per år skulle vara 
förenlig med vad som normalt krävs i en konjunkturåterhämtning och därmed stabilise-
rings-politiskt acceptabel. (Sammanfattning 2015) 
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(65) En regelmässig användning av säkerhetsmarginaler riskerar att skapa ett ofördelaktigt 
procykliskt inslag i finanspolitiken samt att göra det genomsnittliga finansiella sparandet 
större än överskottsmålet. (Sammanfattning 2012) 

Om regeringens beteende bedöms som onormalt poängteras det oinlindat genom att det skrivs 
om avvikelser och avsteg. 

(66) Rådet konstaterar att budgetpropositionen för 2013 byggde på en makroprognos för 2013 
som avvek kraftigt från prognoserna från andra institut. Rådet anser att större avvikelser 
från andra prognosmakare ska redovisas och motiveras utförligt i de ekonomiska propo-
sitionerna. (Sammanfattning 2013) 

(67) Vi bedömer att riskerna är begränsade för att avsteg från nuvarande lägstalöner ska spilla 
över i lägre löner även för andra grupper. (Sammanfattning 2016) 

I ett fall ligger bedömningen av normalitet mycket nära affekt. Rådet lyfter i exempel (68) fram 
den direkta känsloreaktionen på regeringens beteende, som rådet bedömer som avvikande.  

(68) I rådande konjunkturläge väljer regeringen att i år försvaga de offentliga finanserna. Detta 
är uppseendeväckande och regeringen bör motivera sin politik samt förklara hur den kan 
vara förenlig med det finanspolitiska ramverket. (Sammanfattning 2017) 

Bedömningar grundas på ett förslag på vad som är ett rimligt beteende. Uttalanden om norma-
liteten är därför liksom de andra typerna av bedömningar ofta styrande och kan därför uppfattas 
som konfrontativa. 

5.2 Vilka semantiska domäner aktualiseras genom värdering-
arna? 
I detta avsnitt diskuteras om värderande uttryck i texterna kan kopplas till semantiska domäner 
som ligger till grund för konceptuella metaforer. Beroende på vilken typ av metafor som an-
vänds kan texten upplevas som objektivt eller osakligt/subjektivt värderande.  

De olika underkategorierna under appraisalramverkets delsystem affekt, bedömning och 
uppskattning aktualiserar en del likartade metaforiska uttryck. Man skulle därför kunna kalla 
vissa av underkategorierna för semantiska domäner. Måldomänen KVALITET aktualiserar ex-
empelvis språkliga metaforer som förstärkt, försvagat och hållbart. BALANS aktualiserar bland 
annat uttryck som jämvikt och välavvägdhet. VÄRDE aktualiserar uttryck som framgångsrikt, 
viktigt och betydande.  

Kvaliteten hos regeringens finanspolitik bedöms ofta med hjälp av metaforer. En av de första 
punkterna i rådets instruktion handlar om uppdraget att bedöma finanspolitikens hållbarhet. En 
långsiktigt hållbar och balanserad finanspolitik är därför föga förvånande också en mycket van-
ligt förekommande jämförelsepunkt när finanspolitiken utvärderas. Metaforer om finanspoliti-
kens kvalitet som något som fysiskt kan förstärkas eller försvagas för att bli mer eller mindre 
hållbart eller bristfälligt återkommer frekvent i materialet. Det abstrakta begreppet kvalitet görs 
därmed begripligt och mätbart genom metaforiska uttryck som liknar kvaliteten vid ett fysiskt 
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objekt. Den konceptuella metaforen som ligger till grund för dessa språkliga metaforer kan 
sammanfattas som FINANSPOLITIK ÄR ETT FYSISKT OBJEKT. 

Många av rådets värderingar uttrycks med också med hjälp av metaforer kopplade till balans. 
Metaforer om matematisk och ekonomisk balans beskrivs med hjälp av ett föreställningsschema 
om VÅGBALANS. Det ska vara lika ”tungt” på båda sidorna om likhetstecknet. Denna metafor 
blir mycket tydlig när rådet skriver om finanspolitiken är välavvägd eller inte. I flera av texterna 
förekommer även balansmetaforen förenlig med, hämtad från föreställningsschemat EKVILI-
BRIUM, där ekonomiska krafter förstås som en homeostatisk modell där tryck och krafter ba-
lanserar varandra.  

Den idag rådande samhällsstrukturen genomsyras av en dokumentations- och gransknings-
kultur som brukar kallas New Public Management. Ett viktigt grundantagande för att den ska 
upprätthållas är en samhällelig överenskommelse om att kvalitet kan mätas. Genom de metafo-
rer som återkommer i Finanspolitiska rådets sammanfattningar görs både balans och kvalitet 
till något som kan bevisas med naturvetenskapliga metoder, genom att observeras, mätas och 
testas. Resultaten ska således ses som objektiva fakta. Uppskattning med hjälp av metaforiska 
uttryck som går att koppla till dessa domäner torde därför kunna uppfattas som sakliga och 
objektivt värderande. Dessutom är dessa två kategorier nära sammankopplade med hur uppdra-
get har formulerats, vilket kan leda till att sådana värderingar uppfattas som sakliga. 

Andra återkommande metaforer kan däremot uppfattas som mer subjektiva. I texterna före-
kommer ofta språkliga metaforer som kan kopplas till domänerna VÄRDE, PÅVERKAN och OSÄ-
KERHET. Kategorierna har gemensamt att de förklaras med källdomänen KAMP. Till exempel 
beskrivs värdet av beslut och fenomen med uttryck som betydelsefull, ofördelaktig, och fram-
gångsrik och även KVALITET beskrivs frekvent med metaforiska bedömningar för företeelsers 
styrka och svaghet. Sådana uttryck använder sig alltså av källdomänen KAMP för att beskriva 
måldomänen FINANSPOLITIKENS VÄRDE och KVALITET. Det är dock inte alltid tydligt vem 
denna kamp förs mot; det kan till exempel handla om en internationell kamp, om vilket land 
som för den bästa finanspolitiken, eller om en kamp mellan regeringar och deras förmåga att 
föra en ”vinnande” finanspolitik.  

Även ett antal uttryck som i 5.1 har kategoriserats som olika realiseringar av affekt samt som 
bedömningar av påverkan och rättfärdighet ryms under den konceptuella metaforen FINANS-
POLITIK ÄR EN KAMP. Exempel på språkliga metaforer som kan inordnas här är hot, oro, brott, 
konflikt, olämpligt, olyckligt, skada, och risk. 

Metaforer om kamp torde kunna uppfattas som mindre neutrala eftersom de får läsaren att 
tänka i banor av konkurrens och styrkemätning där Finanspolitiska rådet får rollen som utom-
stående domare. Att Finanspolitiska rådet blir den instans som uttalar sig om vem eller vad som 
har varit framgångsrikt eller inte förstärker rådets positionering som en auktoritativ bedömare. 
Det gäller i synnerhet i de fall som rådet gör den här typen av uttalanden utan att först hänvisa 
till en annan instans som bekräftar rådets syn. Rådets värdering kan därför i dessa fall uppfattas 
som subjektiv. 

I Finanspolitiska rådets texter aktualiseras således ett antal olika semantiska domäner som 
kan kopplas till konceptuella metaforer. Finanspolitik som i sig är tämligen abstrakt görs mer 
begripligt genom att den länkas till enklare, mer lättfattliga semantiska domäner. De konceptu-
ella metaforer som därigenom skapas kan påverka rådets texter på olika sätt. Rådets uppdrag är 
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att analysera och bedöma måluppfyllelsen i regeringens finanspolitik. Genom språkliga meta-
forer görs domäner som KVALITET och BALANS mer konkreta. Dessa domäner är samtidigt 
länkade till naturvetenskapen och kan därför bidra till att texterna uppfattas som objektiva. Det 
motsatta gäller när finanspolitiken begripliggörs genom KAMP. Konceptuella metaforer av detta 
slag kan upplevas som både subjektiva och normativa vilket kan leda till att läsare upplever att 
rådet positionerar sig som en domare över den delen av mottagargruppen som utvärderas – det 
vill säga regeringen.  

6. Sammanfattande diskussion 
I kapitel 4 redogörs för analysen av kontexten och hur skribenterna på Finanspolitiska rådet ser 
på sin kommunikationsroll, sina mottagare och på normer i skrivprocessen. I kapitel 5 redogörs 
för textanalysen. I 5.1 visar jag hur rådet uttrycker attityd i sammanfattningarna och i 5.2 går 
jag närmare in på de semantiska domäner som aktualiseras i texterna och hur det kan påverka 
uppfattningen av texterna som subjektiva respektive objektiva.  I följande kapitel diskuteras om 
och hur skribenternas syn på skrivkontexten och språk som analyserades i föregående avsnitt 
återspeglas i texterna. 

Av intervjuerna framgår att skribenterna anser att Finanspolitiska rådets främsta roll är att 
vara bedömare av regeringens finanspolitik. De menar att det är viktigt att de bedömningar, 
rekommendationer och den kritik som rådet framför når en bred mottagargrupp och inte bara 
blir till ett utbyte mellan myndigheter. Detta för att det ses som värdefullt att ha en levande 
allmän diskussion om orsakerna bakom och effekterna av finanspolitiken. I skrivprocessen är 
ett direkt språk ett ideal även om det samtidigt finns en medvetenhet om att detta språk inte 
alltid mottas väl av mottagare som är vana vid ett mer återhållet språk. Även om språket i tex-
terna är förhållandevis direkt och skribenterna på Finanspolitiska rådet inte verkar vara rädda 
för att verka hårda i bedömningarna finns det som jag visar i 5.1 flera fall där språket ändå är 
mindre direkt än vad det skulle kunna vara. Den upplevda språknormen om ett direkt språk 
förefaller dock att till största del sammanfalla med den faktiska normen. Det vill säga att Fi-
nanspolitiska rådets uppfattning av sitt språk stämmer väl överens med verkligheten.  

I textanalysen har jag kunnat visa att det finns många olika typer av värderande uttryck i 
sammanfattningarna. Jag vill här inte likställa värderande uttryck med ett direkt språk eftersom 
Finanspolitiska rådet måste använda värderande uttryck av något slag för att fullfölja sin upp-
gift. Däremot kan styrkan eller direktheten i dessa värderingar påverka läsarens uppfattning av 
rådets objektivitet respektive subjektivitet eftersom uttrycken i olika hög grad riktar sitt fokus 
på upplevaren av attityden eller det som värderas.  

Uppskattning är inriktad mot det utvärderade fenomenet, och inte den subjektiva upplevaren. 
Upplevaren förblir därmed ofta dold i denna typ av värderingar. I Finanspolitiska rådets texter 
är uppskattningar dominerande bland attitydsystemets tre delsystem. Finanspolitiken värderas 
som ett fenomen, inte som en handling vilket minskar känslan av subjektivitet i värderingarna. 
Genom att tala om finanspolitiken på detta sätt mildras även alla uttryck som innehåller förslag 
på ändring.  
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Affekt kan upplevas som det mest subjektiva sättet att uttrycka värdering, eftersom känslo-
uttryck kräver mänskliga upplevare av något slag. I Finanspolitiska rådets texter är det relativt 
vanligt att upplevaren inte explicitgörs och att känslan därmed inte bara tillskrivs rådet – vilket 
hade lyft fram rådets position som granskare och upplevare. Känslan beskrivs istället som all-
män, vilket visserligen gör att texten upplevs som mindre subjektiv eftersom rådet inte blir den 
tyckande parten, samtidigt kan den affektiva bedömningen, när den görs till rådets egna, minska 
känslan av att rådets bedömning är en definitiv dom. Istället finns det då möjlighet att tolka 
rådets bedömning som en bland flera.  

Bedömningar fokuserar i likhet med uppskattningar snarare på det som bedöms än på upp-
levaren. Denna kategori uppfattas därför som mindre subjektiv än affekt. Samtidigt är bedöm-
ningar moraliska värderingar av beteenden och är därav alltid av normativ karaktär. Att göra 
en negativ bedömning av något kan därför leda till en känsla av skuld eller dysfunktionalitet 
hos den bedömda, vilket kan uppfattas som mycket konfrontativt.  

Intervjuperson B menar att det är utanför Finanspolitiska rådets mandat att tala om för rege-
ringen vad den måste göra, men att de kan skriva vad rådet tycker att regeringen borde eller bör 
göra. Det finns därmed utrymme att rekommendera en annan handling än den bedömda, men 
rådet vill ändå undvika att uttrycka sig starkt preskriptivt när det bedömer regeringens hand-
lingar. Detta skulle kunna vara en anledning till att attityd i form av bedömningar inte är så 
vanligt förekommande i sammanfattningarna.  

Eftersom resurserna i attitydsystemet ofta är retoriska konstrueras relationer mellan skriben-
ten och läsaren när dessa resurser används. I sammanfattningarna skapar värderingarna en roll 
där rådet tydligt positionerar sig som objektiv bedömare av regeringen. De formuleringar som 
kan upplevas som styrande riktar sig främst till läsare som arbetar i regeringen, och i viss mån 
till personer på regeringskansliet vilket positionerar rådet i en auktoritativ roll gentemot dessa 
instanser och stärker rådets roll som en viktig aktör i debatten om den svenska finanspolitiken. 

Explicita politiska uttalanden på en vänster/höger-skala, till exempel uttalanden om jämlik-
het och frihet går inte att urskilja ur texterna. Däremot skulle vissa uttryckssätt som hör ihop 
med rådets systembevakande uppdrag kunna vara uttryck för konservativa värden. Exempelvis 
bedöms avvikelser från det normala genomgående som något negativt och som något som med-
för hot, oro och risker medan värden som normalitet, balans och välavvägdhet konstrueras som 
eftersträvansvärda. Rådet positionerar sig därigenom som en instans som ska fungera som en 
motvikt så att politiska beslut så lite som möjligt rubbar det finanspolitiska ramverket och tidi-
gare uppsatta mål vilket annars kan leda till hastiga förändringar i samhället. På så sätt kan rådet 
också bidra till den långsiktiga hållbarheten. Dessa uttryckssätt har dock sin grund i Finanspo-
litiska rådets instruktion som alla partier i riksdagen förutom Sverigedemokraterna har ställt sig 
bakom. Uttrycken kan därför inte ses som ett tecken på bristande objektivitet från rådets sida. 

Analysen av de semantiska domäner som aktualiseras i texterna visar att rådet återkom-
mande använder sig av domäner som bidar till att rådets värderingar uppfattas som objektiva. 
Genom att använda sig av konceptuella metaforer som FINANSPOLITIKEN ÄR ETT FYSISKT OB-
JEKT och språkliga metaforer som länkar finanspolitik till de semantiska domänerna EKVILI-
BRIUM och VÅGBALANS görs finanspolitiken mätbar med naturvetenskapliga metoder. Samti-
digt förekommer också metaforer om KAMP som leder till att rådet tillskriver sig själv rollen 
som domare vilket kan orsaka att uttalandena uppfattas som subjektiva och normativa.  
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Metaforen om KAMP går inte helt i linje med hur skribenterna har framställt rådets roll i 
intervjuerna. De menar att rådet visserligen har mandat att tala om för regeringen vad den bör 
göra, och att ge rekommendationer, men inte vad den måste göra. För att lyckas föra en finans-
politik som Finanspolitiska rådet tolkar som ”vinnande” måste regeringen dock uppfylla de 
krav som Finanspolitiska rådet ställer på finanspolitiken. Rådet är därmed alltså inte alltid ex-
plicit normativt, men texternas ton påverkas av metaforer av detta slag.  

Sammantaget är språket i Finanspolitiska rådets sammanfattningar onekligen direkt. Genom 
att framförallt uttrycka värderingar genom uppskattning kan rådet många gånger undvika att 
uttrycka sig konfrontativt. Däremot finns det en del formuleringar som kan upplevas som sub-
jektiva. 

Eftersom Finanspolitiska rådets uppdrag är att agera som en kritisk bedömare måste rådet 
explicit ta ställning till om det tycker att den föreslagna politiken har nått målen för finanspoli-
tiken på bästa sätt. Svaret på denna fråga är dock sällan entydigt ja eller nej utan ofta handlar 
det om att bedöma om till exempel en avvikelse har varit tydlig eller inte. Informant B beskriver 
det som att rådet befinner sig i en gråzon av bedömningar. När rådet i sammanfattningarna tar 
ställning måste det framföra argument som underbygger detta samtidigt som sammanfattning-
arna inte ger utrymme att visa på argument från båda sidor. Textens argumenterande stil kan 
därför i vissa fall förstärka värderingarnas subjektiva framtoning. 

7. Slutord 
I denna uppsats har jag granskat språket i Finanspolitiska rådets rapporter. Informanterna har 
beskrivit språket i rådets texter som direkt, till skillnad från språket i andra myndighetstexter. 
Det direkta språket har inte varit något som Finanspolitiska rådet har velat undvika, tvärtom har 
det ansetts vara viktigt att våga uttrycka sig på ett tydligt sätt utan att ta hänsyn till hur dessa 
åsikter kommer att tas emot av regeringen. Men denna inställning, och de texter som den har 
lett fram till har också resulterat i att rådet har fått kritik för sin ton, som har uppfattats som 
alltför negativ och styrande, samt till kritik om att rådet brister i objektivitet.  

Jag har i textanalyserna kunnat visa att Finanspolitiska rådet använder sig av många olika 
uttryck för attityd i sina sammanfattningar. Eftersom det hör till rådets uppdrag att vara en 
oberoende men kritisk bedömare av regeringens finanspolitik är uttryck för attityd i sig inte 
problematiska. Däremot finns det som jag har visat nyanser i hur starkt känslor och värderingar 
framkommer beroende på hur de realiseras språkligt och om de presenteras som egna eller pro-
jiceras som andras känslor. Detta kan påverka läsarens uppfattning av det som skrivs och den 
som skriver det.  

En av grundstenarna i New Public Management, den granskningskultur som genomsyrat 
samhället sedan 80-talet, är resultatmätning och utvärdering av offentlig verksamhet. Denna 
granskning sker genom språket, men för att granskningen ska få de effekter som eftersträvas – 
i det aktuella fallet bättre måluppfyllelse och effektivitet samt långsiktig finanspolitisk hållbar-
het – krävs att de granskade upplever kritiken som relevant och saklig.  

Finanspolitiska rådets sammanfattningar skiljer sig både stil- och formmässigt från reste-
rande delar av rapporterna. Texterna hålls korta och det finns därför inget utrymme att väga 
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mellan olika ståndpunkter i någon större utsträckning. Målet är att på ett enkelt sätt förmedla 
vad rådet tycker. I intervjuerna framkommer också att sammanfattningarna är den text som flest 
personer förväntas läsa och att det är sammanfattningarna som (genom media) ska nå allmän-
heten. Ett känsloladdat språk där kritiken är skarp får givetvis större genomslag i media än om 
rådet skulle anpassa sig efter det återhållna språk som de upplever att andra myndigheter an-
vänder sig av. Samtidigt måste det direkta språket hanteras med viss försiktighet. Ett alltför 
skarpt språkbruk som upplevs som subjektivt kan leda till att regeringen som utvärderas blir så 
upprörd att debatten flyttas från kritikens innehåll till framställningen av densamma. Då finns 
det en risk att rådets reliabilitet påverkas negativt. Därav är Finanspolitiska rådets förhållnings-
sätt till språket och en medvetenhet om värderingars inverkan på mottagaren av stor betydelse 
för rådets trovärdighet. Om rådet vill undvika kritik från Finansdepartementets håll bör man 
överväga om bruket av de allra mest direkta uttrycken för attityd alltid är nödvändigt för att nå 
fram med kritikens poäng.  

Denna studie har berört en texttyp som rör sig i gränslandet mellan kanslitexter, mediatill-
vända texter och akademiska texter. Rådets uppdrag innebär att det måste vända sig till en 
spridd mottagargrupp. Även framtida studier skulle med hjälp av appraisalramverket kunna 
behandla granskande texter som befinner sig i gränslandet mellan olika discipliner där värde-
ring välkomnas från vissa håll men inte andra. Det skulle även vara intressant att studera de 
retoriska effekterna av bruket av attitydsystemets underkategorier närmare. 

Finanspolitiska rådet skapar mer objektiva värderingar genom att koppla dem till mätbarhet, 
och naturvetenskap. En annan framtida studie skulle kunna gå närmare in på bruket av koncep-
tuella metaforer och deras retoriska funktion i värderande texter. Vilka andra konceptuella me-
taforer ger tyngd till argumenterande texter?  
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