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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur vissa statliga myndigheter och kommuner i Sverige 
legitimerar värdegrundtexter. Värdegrundtexter - en företagsinspirerad metod - har börjat spela en 
viktig roll i den offentliga verksamheten. Dessa texter är ett tydligt tecken på en förändrad verklighet 
där New Public Management tagit plats. Materialet består av 34 värdegrundtexter från statliga 
myndigheter och kommuner i Sverige. Texterna analyseras med hjälp av legitimeringsanalys som 
bygger på van Leeuwens modell omfattande fyra huvudtyper av legitimeringsstrategier. Studien visar 
att värdegrundtexterna från analysmaterialet legitimeras som ett framgångsrikt redskap för intern och 
extern kommunikation - ett redskap i det vardagliga arbetet respektive ett redskap för att kommunicera 
myndigheternas ideal och värderingar utåt. Olika legitimeringsstrategier kan förekomma samtidigt 
varvid. Den vanligaste strategin är rationalisering. Värdegrundtexterna får legitimitet genom att de 
framställs som sanna och framhävs som ett effektivt redskap för att uppfylla ett visst syfte eller leda 
till positiva effekter. Texterna motiveras genom hänvisning till konformitets-, expertauktoritet och 
opersonlig auktoritet. Moralisk legitimering som legitimeringsanalys är i analysmaterialet för det 
mesta underordnad rationalisering. Genom hänvisning till den moraliska legitimeringen argumenteras 
värdegrundtexterna som ett effektivt redskap för marknadsföring och för konkretisering av de 
värderingar som myndigheterna vill förknippas med. Analysen visar att de värderande diskurser som 
används i legitimerande syfte kopplas till det företagsinspirerade idealet samtidigt som statliga 
myndigheter vill betona sin roll som myndighet.  

Nyckelord: värdegrundtexter, legitimeringar, statliga myndigheter, kommuner, 
New Puplic Management  
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1. Inledning 
Min studie knyter an till den pågående diskussionen om hur de näringslivsinspirerade styrtrenderna 
påverkar den offentliga verksamheten i Sverige idag. Värdegrundtexter är en av de nya affärsliknande 
styrningsmetoderna i den offentliga förvaltningen i Sverige och ett av de talrika tecknen på en 
förändrad verklighet. Första dokument med benämningen Värdegrund är daterat 1994 och kommer 
från Skolverket (Nyström Höög 2015:3). Nuförtiden ägnar myndigheter sin tid åt att producera 
värdegrundtexter och liknande styrdokument som oftast finns tillgängliga på myndigheternas 
websidor. 
 
Värdegrundtexter ingår i ett antal dokument som styr och reglerar verksamheten vid myndigheter. 
Värdegrund betraktas som ett slags styrdokument "som har till syfte att reglera människors beteende 
gentemot varandra, inom eller utom den egna myndigheten" (Nyström Höög 2015:2). Avsikten med 
sådan reglering är att medarbetarna ska arbeta mot de eftersträvade idealen, samt värna, eller 
återuppbygga allmänhetens tillit för myndigheten. Rehnberg (2014) sammankopplar värdegrund med 
ett nytt slags ledarskap, där en huvudsaklig uppgift för ledningen är att inspirera och påverka de 
anställdas åsikter. Alvesson (2009:17) definierar värdegrund som "ett försök att ange några ideal som 
man hoppas kan vägleda verksamheten eller ge den rätta PR effekten" som är tänkt att "kommuniceras 
i olika sammanhang, särskilt externt men också internt" och som syftar till "att låta bra, bidra till 
legitimitet och status". Hall (2012) betraktar dessa näringslivsinspirerade styrdokument, inklusive 
värdegrundtexter, som "en slags ersättning för politik", som gör att det blir tydligt då politiker "träder 
tillbaka från sin styrande roll". 
 
Samtidigt styrs alla myndigheter i Sverige av ett årligt regleringsbrev från regeringen som innefattar 
aktuella uppdrag samt regeringsformen, där det framstår att myndigheter ska "beakta allas likhet inför 
lagen" och "iaktta saklighet och opartiskhet" (Nyyström Höög 2015:5).  
Det blir därför intressant att undersöka hur statliga myndigheter och kommuner argumenterar för 
varför de behöver värdegrundtexter inom ramen för regeringens styrning av den offentliga sektorn i 
Sverige. Med min studie skulle jag vilja bidra till Waaranperäs (2013), Rehnbergs (2014) och Nyström 
Höögs (2015) undersökningar av styrande dokument från statliga myndigheter och andra 
organisationer. 
 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur offentliga verksamheter i Sverige - statliga 
myndigheter och kommuner legitimerar värdegrundtexter.  
Frågor: 
Vilka typer av legitimeringar finns i värdegrundtexter? 
Hur förhandlas styrande med värdegrundtexter diskursivt? 
Hur återspeglar värdegrundtexterna den kontext de skapas i? 
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1.2. Bakgrund 

Den offentliga sektorn har under de senaste 50 åren genomgått omfattande omställningar vilka i sin tur 
påverkats av sådana faktorer såsom New Public Management (NPM), internationalisering, 
marknadisering (Ledin & Machin (2015), Nyström Höög (2015), Rehnberg (2014), Hall (2012), Pierre 
& Sundström (2009)). Dessa förändringar har bidragit till att den offentliga förvaltningen omvandlats 
till "mera affärsliknande system med högre krav på effektivitet" (Nyström Höög 2015:3). Med 
effektivitet menas i detta sammanhang att "verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög 
kvalitet som möjligt med givna resurser" (se Gemensam värdegrund för statsanställda). 
NPM är en av de trender som fullständigt genomsyrat de offentliga organisationerna i Sverige (Hall 
2012: 29). "Rationalitet, marknad, kundorientering - "en näringslivsinspirerad managementtrend" får 
stor inflytande i den offentliga sektorn i Sverige (Hall 2012:42) 
  
Inom NPM-trenden förväntas de offentliga organisationerna fungera som privata företag, vilket 
innebär fokus på kunder och på effektivitet (i bemärkelsen sparsamhet och billiga tjänster) (Hall 
2012:29). Utveckling av relationerna mellan offentliga organisationer och andra externa aktörer står i 
fokus, internt krävs det en tydlig ledning samt målstyrning (Hall 2012:30). Begreppet målstyrning 
innebär att de anställda blir delaktiga i organisationens mål, vilket gör att uppföljning och efterföljande 
mätning av resultat blir möjliga (Ledin & Machin 2015:8).  
  
Mot denna bakgrund har statliga myndigheter börjat aktivt att utforma olika slags av styrdokument, 
bland annat visioner, verksamhetsplaner, strategier. Värdegrundtexter har börjat spela en viktig roll i 
den offentliga verksamheten.  

2. Tidigare forskning 
2.1. Forskning om styrande dokument 

Att värdegrundtexter och andra liknande typer av styrande dokument är ett nytt fenomen i den 
offentliga verksamheten framgår från det faktum att det inte finns så mycket teoretisk litteratur som 
resonerar kring värdegrundtexter och dess vikt för verksamhetens styrnings- eller 
marknadsföringsfunktioner. 
 
Nyström Höög (2015) har undersökt värdegrundtexter hos statliga myndigheter.  I sin artikel 
Värdegrundtexter - ett nytt slags uppdrag för klarspråksarbetet? analyserar Nyström Höög 
värdegrundtexter från Polisen, Socialstyrelsen och den svenska skolan utifrån perspektiv av 
klarspråksarbetet. Värdegrundtexterna liknar marknadsföringstexter samtidigt som de kan betraktas 
som en typ av styrdokument avsedd att reglera beteendet hos myndigheters medarbetare. Genom att 
bland annat undersöka språkhandlingar i texterna konstaterar Nyström Höög att värdegrundtexterna 
kan vara mångtydiga och följaktligen oklara till sin innebörd då de har formen av påståenden. 
 
En annan för min studie relevant artikel om visioner från statliga myndigheter är skriven av 
Waaranperä (2013). I studien analyserar Waaranperä visionstexter från 186 statliga myndigheter. 
Waaranperä (2013) ställer sig samma fråga som jag gör i min studie, nämligen Varför formulerar 
statliga myndigheter visionstexter? Dessutom kartlägger och kategoriserar hon myndigheters visioner. 
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2.2. Forskning om legitimeringsanalys 

Den forskning som är relevant för min studie beskriver hur olika praktiker kan legitimeras diskursivt 
med hjälp av olika legitimeringsstrategier eller implementerar legitimeringsanalys som metod. 
 
Vad gäller svensk forskning på detta område skulle jag vilja nämna undersökningar av Gustafsson och 
Lind Palicki & Nords i vilka de studerar den politiska kommunikationen. Gustafsson (2009) 
undersöker i sin avhandling den politiska kommunikationen i form av pamfletter där hon kartlägger 
vilka argumentationsstrategier som används för att legitimera eller delegitimera en sak eller en person 
i politiska debatter i Sverige under 1769 och perioden 1809-1810. Gustafsson (2009:49) påpekar att 
språkanvändningen i olika politiska sammanhang definieras som strategisk och hänvisar till Habermas 
definition av den strategiska språkanvändningen, nämligen den kommunikation som förvrängs enligt 
intressen hos olika parter i interaktionen. Habermas resonerar om den ideala kommunikation vars syfte 
är att förmedla rationalitet. I denna kommunikation innehåller varje yttrande - med ett yttrande avses 
en kommunikativ handling - som syftar till förståelse och intressegemenskap. Varje yttrande har fyra 
giltighetsanspråk: anspråket på begriplighet, anspråket på sanning, anspråket på uppriktighet, och 
anspråket på riktighet i förhållande till gällande normer (Gustafsson 2009:49). Dessa giltighetsanspråk 
liknar Grices maximer där man kan bryta mot maximerna för att implicera en underliggande betydelse, 
precis som man kan manipulera med giltighetsanspråken för att förvrida kommunikationen på ett 
strategiskt sätt i avsikt att gynna deltagarnas intressen och syften. Ser man skillnader mellan den ideala 
och den strategiska kommunikationen kan man beskriva politisk kommunikation som argumenterande, 
tydlig, saklig samt något som riktar och orienterar sig på mottagarens förståelse. Detta gör att den 
politiska interaktionen kan relateras till den rationalitet och det ideal som Habermas argumenterar för. 
Men Gustafsson (2009) antar att rationalitet i texterna också kan betraktas som strategi för att övertyga 
och som kan grunda sig på ideologiska och moraliska värderingar. Den politiska kommunikationen 
kan beskrivas som strategisk även om den kommunicerar rationalitet. 
 
För att se hur den strategiska språkanvändningen realiseras diskursivt hänvisar Gustafsson till Chilton 
och Schäffners kategorier för strategisk funktion. De språkliga uttrycken kan användas för, bland 
annat legitimering och delegitimering som realiseras genom att hänvisa till behovsorienterade 
argument, ideologiska föreställningar, positiv självpresentation och negativ bild av de andra (209:50). 
Sådana strategier grundlägger rätten till lydnad, det vill säga legitimitet. 
Gustafsson visar att texterna från 1769 kännetecknas av auktoritetlegitimering genom att hänvisa till 
lagar samt ironi som används i ett delegitimerande syfte. Pamfletterna som var skrivna efter 1809-
1810 domineras av moralisk värdering som legitimerings- eller argumentationsstrategi. Studien bidrar 
till bättre förståelse av tidigare politiska texter och visar hur de historiska och politiska kontexterna 
kan influera valet av argumentationsstrategier. 
 
Hur ett klarspråksarbete för skribenter på en kommunal förvaltning legitimeras diskursivt beskrivs i 
Lind Palicki & Nords (2012) studie. Enligt van Leeuwen (2007:94) innebär att legitimera att ge "an 
answer to the spoken or unspoken Why-question" - Varför gör vi detta? och Varför gör vi detta på det 
sättet? (citerad i Lind Palicki & Nord (2012:39)).  Det grundläggande argument som används för att 
legitimera klarspråksutbildning är att ett "vårdat, enkelt och begripligt" språk är bra för demokratin. 
Denna legitimeringsstrategi fungerar på ett övergripande politiskt plan. Däremot krävs det mer 
komplexa legitimeringar då klarspråksarbetet ska praktiseras i lokala praktiker eftersom praktikerna 
endast avser klarspråkets fördel genom "tips och råd"(Lind Palicki & Nord 2012:46). Detta innebär att 
genomförandet av klarspråksarbete i de lokala verksamheterna påverkas av de praktiska premisserna. 
 
Westberg (2016) ägnar sig i sin avhandling åt diakron studie om hur den allmänmänskliga praktiken, 
nämligen föräldraskap, förhandlas och stadgas i olika historiska och semiotiska kontexter. Westberg 
presenterar dessutom nätverk för resurs- och betydelseorienterade valmöjligheter som har potential att 
realisera de olika typerna av legitimeringar som bygger på van Leeuwens (2007, 2008) modell.  
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På ett internationellt plan är följande studier intressanta för min undersökning eftersom de 
demonstrerar hur olika diskurser i texter, exempelvis diskurser om makt, migrationspolitik, 
partipolitik, krig och militärpolitik samt statlig makt legitimeras och vilka typer av legitimeringar som 
prioriteras beroende på de diskurser som rättfärdigas. 
Van Leeuwen & Wodak (1999) undersöker som en del av sin studie olika argumentationsstrategier 
som österrikiska migrationsmyndigheter använder för att legitimera sina beslut då invandrararbetare 
får avslag på sin ansökan om familjeåterförening.  Analysen visar att dessa beslut först och främst 
legitimeras genom att använda moralisk legitimering vilket kan relateras till Habermas teoretiska 
slutsats att rättsväsendet förlitar sig på moraliska värderingar, vilket gör att myndigheterna kan 
använda fler lagar för styrning och kontroll (1999:111). Enligt van Leeuwen & Wodak (1999) 
innehåller de analyserade dokumenten huvudsakligen ett legalistiskt och fördomsfullt moraliskt 
tänkande utan någon argumentation. Denna studie är också intresseväckande för min del genom att 
van Leeuwen & Wodak ger en översikt av olika språkliga resurser som realiserar olika typer av 
legitimering. Dessa resurser beskrivs på ett mer överskådligt sätt i metodavsnittet. 
 
Oddo (2011) analyserar i sitt forskningsarbete "call-to-arms" tal av Roosevelt och Bush och urskiljer 
huvudsakliga legitimeringsstrategier som ligger till grund för presidenternas retorik. För att definiera 
legitimeringsstrategier analyserar Oddo (2011) först hur den positiva självpresentationen av "Oss" 
konstrueras språkligt för att sedan ställas mot den negativa bilden av "Dem" i avsikt att legitimera 
kriget. Dessutom aktualiseras legitimeringar av krig och våld genom valet av hur förfluten tid och 
framtid framställs i talen samt av hur de individer som tillhör "Oss" och "Dem" presenteras. 
Förutom den positiva representation av "Oss" och den negativa av "Dem" demonstrerar van Dijk 
(2005) andra legitimeringsstrategier som vanligtvis implementeras för att legitimera våld i den 
politiska diskursen. 
  
Van Dijk (2005) exemplifierar i sin analys av president Aznars tal att strategier och drag såsom 
statistiska data, samstämmighet, förebilder, jämförelser ofta förekommer som argument för militär 
politik. 
 
Peled-Elhanan (2010) undersöker rapporter utgivna mellan 1998 och 2009 om massakrer från 
historieböcker för gymnasieelever och analyserar hur massakrer legitimeras språkligt och visuellt. 
Studien visar att israeliska böcker implicit legitimerar massakrer som ett effektivt redskap för att 
bevara säkerhet i den judiska staten. Den underförstådda legitimeringen syftar till att förbereda 
israeliska ungdomar för värnplikten. 
  
Rehnbergs studie (2014)  om strategiskt berättande är relevant för min undersökning ur metodiskt 
perspektiv. Rehnberg (2014) använder analys av legitimeringar som ett redskap för att visa hur 
organisationen förhåller sig till berättandet som metod samt vilken bild av organisationen som utmålas 
med de värden som knyts till legitimeringsdiskurserna. Rehnberg (2014) undersöker strategiskt 
berättande i fyra olika organisationer och påpekar att en viss typ av legitimeringar kan hänvisa till hur 
organisationen ser på strategiskt berättande som metod. Hon menar att expertlegitimeringen förankrar 
metoden som seriös och pålitlig, och antalet olika typer av legitimeringar kan tyda på att det finns ett 
stort behov av att rättfärdiga metoden i det specifika sammanhanget. Detta innebär i sin tur att det 
finns ett visst motstånd mot metoden. 

3. Material 
 
Detta avsnitt ger en översikt av det analysmaterial som används i denna studie. Eftersom jag är 
intresserad av att analysera legitimeringar består analysmaterialet av texter där statliga myndigheter 
och kommuner i Sverige motiverar varför de behöver värdegrundtexter i verksamheten. Texterna för 
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analys av legitimeringar är hämtade från Värdegrunds- och strategitextkorpus, som har skapats inom 
ramen för forskningsprojektet "En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters 
värdegrundtexter" som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2016-2018. Korpusen består av 
ca 100 identitetsbyggande och positionerande texter från företag, statliga och kommunala myndigheter 
och ideella organisationer. Målet med projektet är att analysera identitetsskapande texter och genrer 
hos organisationer och företag utifrån det språkvetenskapliga perspektivet. 
 
Att basera analysmaterialet på information från korpus som i sin tur innefattar material från hemsidor 
kan ifrågasättas av kommande forskningsarbeten vad gäller materialavgränsning. 
Waaranperä (2013) kommenterar i sin undersökning av visioner från statliga myndigheter i Sverige att 
det empiriska material som är hämtat från websidor är flyktigt. Detta betyder att materialet kan 
påfyllas med nya data eller att redan existerande texter kan ändras eller tas bort. Detsamma gäller 
materialet i min undersökning, exempelvis finns några myndigheter som är i färd med att bearbeta sina 
värdegrundtexter. Det finns också myndigheter i korpusen som formulerar nya versioner av 
värdegrundtexter vartannat år (exempelvis, Värdegrund 2012 och Värdegrund 2014 från 
Socialstyrelsen). Mot bakgrund av att värdegrundtexter ofta är flyktiga ifrågasätter Waaranperä (2013) 
deras syfte och förankring i myndigheten samt anknytningen till den verklighet i vilken myndigheten 
arbetar. Följaktligen, är det inte säkert att materialet fortfarande existerar eller inte ändrats för framtida 
forskning. I min uppsats väljer jag därför att avgränsa mitt analysmaterial till de värdegrundtexter som 
finns med i korpusen under perioden mars-maj 2016. 
 
Det har varit problematiskt att välja material för studien. Anledningarna till detta är att myndigheter 
använder olika benämningar för värdegrundtexter samt att värdegrundtexterna kan ingå som en del i 
andra typer av styrande dokument, bland annat verksamhetsplan, medarbetarpolicy eller 
kommunikationsstrategi. Dessutom kan myndigheter argumentera för varför de behöver 
värdegrundtexterna, exempelvis, i ett förord till myndighetens årsredovisning.  Materialurvalet har 
pågått samtidigt som en analys av samtliga texter från korpusen har gjorts.  Det första kriteriet för mitt 
analysmaterial har varit att texterna ska benämnas Värdegrund och ska finnas under följande rubriker 
värden, värderingar, ledord, vägledande principer, etiska riktlinjer om de ingår i ett större dokument, 
det andra kriteriet har varit att dessa texter måste innehålla legitimeringar. Bland de cirka 100 texter 
som finns i korpus har jag på det viset valt texter från 29 statliga myndigheter, inklusive universitet, 
och 5 kommuner vilket visas i tabellen nedan. 
 
 
Tabell 1. Statliga myndigheter och kommuner vars värdegrundtexter ingår i analysmaterialet. 
Myndigheter och kommuner Textnamn 
Arbetsförmedlingen Vision och värdegrund 2015 
Barnombudsmannen Värdegrund 2015 
Finansinspektionen Kommunikationsstrategi 2015 
Folkebernadotteakademin Verksamhetsplan 2015 
Försvarsmakten Värdegrund 2015 
Havsochvattenmyndighet Värdegrund 2015 
Helsinborgsstad Värderingar 2015 
Jordbruksverket Verksamhetsidé 2015  
Karolinska Institut Varumärkeplattform 2015 
Konkurrensverket Värdegrund 2015 
Kriminalvården Vision 2015 
Kungsbacka kommun Värdegrund 2016 
Kustbevakningen Värdegrund 2015 
Lidingö stad Värdegrund 2015 
Linneuniversitet Vision. En resa i framtiden. 2015 
Lotteriinspektion Värdegrund 2015 
Länsstyrelsen Gävleborg Handlingsplan och värdegrund 2015 
Länsstyrelsen Kronoberg Fem frågor 2015 
Länsstyrelsen i västra Götaland Värdegrund 2015 
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Malmö stad Värdegrund 2015 
Migrationsverket Drömmen om ett bättre liv 2012 
Riksbanken Medarbetarskap 2016 
Riksrevisionen Medarbetarpolicy 2015 
Riksgäldskontoret Värderingar 2015 
Riksdagsförvaltningen Värdegrund 2015 
Pensionsmyndighet Årsredovisning 2016 
Salems kommun Värdegrund 2016 
Skatteverket Vision och värdegrund 2015 
Socialstyrelsen Värdegrund 2014 
Statens institutionsstyrelse Etiska riktlinjer 2016 
Statens geotekniska institut Värdegrund 2015 
Sveriges lantbruksuniversitet Värdegrund 2016 
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket Värdegrund 2016 
Transportstyrelsen Värdegrund presentation 2013 
 

4. Teori och metod 
4.1. Teoretisk inramning 

Fairclough (1993) betraktar språk som ett socialt fenomen vilket innebär att språket i den skriftliga 
eller talspråkliga formen ses som en instans av social praktik. Fairclough (1993) betonar att det finns 
ett dialektiskt förhållande mellan diskurs och social struktur vilket innebär att diskursen styrs av den 
sociala strukturen, bland annat normer och konventioner, klass, kön, status relationer, av relationer 
som är förskrivna av olika institutioner såsom lagar samtidigt som diskursen är socialt konstituerande 
samt har en medverkande effekt på skapandet av samma sociala strukturer. Detta innebär att jag 
betraktar text -  social praktik -  och kontext, som den sociala praktiken skapas i, som ömsesidigt 
påverkade av varandra. För min studie innebär detta perspektiv att jag betraktar värdegrundtexter som 
den kommunikationsform som i sin tur skapas av den kontext den är producerad i, t.ex. statliga 
myndigheter och kommuner, politiska institutioner, lagar och konventioner, ideologiska och kulturella 
normer och värderingar. Samtidigt ses kommunikationen som en medskapande faktor i samma 
omgivande kontext. 
  
De teoretiska utgångspunkterna för min studie utgår ifrån van Leeuwens (2007, 2008) 
diskursanalytiska ramverk.  Inom detta ramverk betraktas texter som sociala praktiker där sociala 
praktiker definieras som ett socialt reglerande sätt att göra saker på (van Leeuwen 2008:6 f.f.). Sociala 
praktiker bildas av deltagare, handlingar, utförandesätt, deltagarkvalifikationer, tider och platser, 
resurser samt kvalifikationer för dessa resurser (van Leeuwen 2008:6ff, de svenska benämningarna är 
hämtade från Westberg (2016)). Van Leeuwen (2008:28) påpekar att praktiker kan "add the ”why” to 
their representations of social practices, that is, they may add legitimations, reasons that either the 
whole of a social practice or some part of it must take place, or must take place in the way that it does. 
Texts not only represent social practices, they also explain and legitimate (or delegitimate, critique) 
them". Med legitimering menas förklarande eller rättfärdigande kunskaper om de sociala praktiker 
som utövas av ett system eller en institution, vilket betyder att dessa kan besvara frågan: Varför görs 
det som det görs? genom hänvisning till fyra huvudtyper av legitimeringsstrategier (van Leeuwen 
(2008). Se Westberg (2016) för en svensk introduktion av legitimeringar). Samma sociala praktiker 
kan legitimeras på olika sätt samtidigt som samma legitimeringsdiskurser kan legitimera andra sociala 
praktiker. Van Leeuwen (2008:29) betonar att de kunskaper som används för att legitimera eller 
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delegitimera sociala praktiker konstrueras av de sociala relationer som erhålls av de 
rekontextualiserade sociala praktikerna, det vill säga av klass, förhållanden relaterade till institutioner 
som lag samt normer och konventioner. Dessutom betonar van Leeuwen (2008:29) att graden och 
vikten av legitimering i texter kan variera och menar att "commonsense practices are the most deeply 
ideological of all, and ... they were hotly debated when they first became institutionalized".Van 
Leeuwen (2007, 2008) har utvecklat en modell för analys av legitimeringar genom att undersöka texter 
som skildrar första dagen i skolan och demonstrerar hur den obligatoriska skolplikten legitimeras 
diskursivt med olika typer av legitimeringsstrategier. Van Leeuwen antar att för att utföra analys av 
legitimeringar krävs det en specifik korpus av institutionaliserade texter, nämligen de texter som 
legitimerar en viss institution eller en viss praktik. I min studie har jag valt att arbeta med texter som 
legitimerar praktik av värdegrundtexter i statliga myndigheter och kommuner i Sverige. Den 
diskursiva praktiken i min studie liknar den praktik som undersöks av van Leeuwen (2007), nämligen 
praktiken av första dagen i skolan, genom att de båda åberopar myndighetsdiskurser. 

4.2. Metod 

 
Jag tillämpar van Leeuwens typer av legitimeringsstrategier som metodiska kategorier för att 
synliggöra hur frågan Varför ska vi styras av värdegrundtexter? besvaras i texterna från 
analysmaterialet. Van Leeuwen (2007, 2008) hävdar att legitimeringar argumenterar svar på frågorna 
"Varför ska vi göra det?" och "Varför ska vi göra det på det viset? " och urskiljer fyra huvudsakliga 
typer av legitimeringar som aktualiserar olika sätt på att svara på frågan Varför? De är 
auktoritetslegitimering ("authorization"), moralisk legitimering ("moral evaluation"), rationalisering 
("rationalization") och mytopoesis ("mythopoesis"). För att identifiera olika typer av 
legitimeringsstrategier i mitt analysmaterial utgår jag ifrån Westbergs (2016) nätverk av språkliga 
valmöjligheter som baseras på systemisk-funktionell analys (SFL) och som har potential att realisera 
en viss legitimeringsstrategi. Dessa betydelseskapande val realiseras med hjälp av olika semiotiska 
resurser (Westberg 2016:28). De olika kategorierna av legitimeringar kan figurera avskilt eller i 
kombination samt kan utgöra delegitimerande eller kritiserande funktion (van Leeuwen 2007:92). 
 
Undersökningsmaterialet består av värdegrundtexter från statliga myndigheter och kommuner i 
Sverige där de argumenterar för varför de ska styras med värdegrundtexter. Dessa insatser i 
värdegrundsarbetet kan innebära stora konsekvenser för hur myndigheterna vill framställa sig för sina 
medarbetare och externa aktörer vilket gör att myndigheternas val av legitimeringsstrategier blir en 
fråga av stor betydelse. Av denna anledning är legitimeringsanalysen relevant metod för min 
undersökning.  
 
Nedan ges en översikt av fyra grundläggande kategorier med dess undertyper. Svensk terminologi 
samt beskrivning av språkliga realiseringar av de aktuella för min studie legitimeringsstrategierna 
hämtas från Westberg (2016). Exemplen på legitimeringsstrategier hämtas från mitt analysmaterial. 
  

4.2.1. Auktoritetslegitimering 

Auktoritetslegitimering rymmer legitimeringar av sedvanetyp (konformitetsauktoritet, 
traditionsauktoritet, tid), institutionell typ (personlig och opersonlig auktoritet) och 
rekommendationstyp (expert- och förebildauktoritet). (Westberg 2016:201ff). Auktoritetslegitimering 
innebär att legitimera något genom att referera till olika typer av auktoriteter samt till konforma 
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beteenden, tradition, lag eller personer som utövar makt och har en hög status i den aktuella sociala 
praktiken. 
 
Gustafsson (2009) anpassar van Leeuwens modell i sin undersökning av pamfletter och därmed 
urskiljer ytterligare en underkategori till för auktoritetslegitimering, nämligen suntförnuftsauktoritet. 
De andra kategorierna är personlig auktoritet (auktoritetsutsagor innehåller typiskt tvingande 
modalitet), opersonlig auktoritet (lagar, reglar, förordningar), förebildsauktoritet, historiens auktoritet 
vilket hänvisar till vana, traditioner samt historiska händelser som auktoritet.  
Konformitetsauktoritet - som är auktoritetslegitimering av sedvanetyp - realiseras med de 
högfrekvens- och majoritetspronomen med vilka förstadeltagare i praktikerna tilltalas med, 
exempelvis de flesta eller objektiva modalitetsmetaforer som framställer praktik som vanlig (se 
Westberg 2016:201ff för en grundlig genomgång). Strategin kan också realiseras genom användning 
av pronomen vi och oss bara om dessa pronomen hänvisar till en "diskursivt urskild gruppmajoritet" 
(Westberg 2016:201). Den andra typen av sedvanetyp är traditionsauktoritet. Denna innebär att 
praktiken legitimeras genom att hänvisa till "vad vi alltid har gjort" som kan uttryckas med 
tidsomständighetsrelaterade betydelser (Westberg 2016:202). Van Leeuwen (2007:96) ger ett exempel 
på de nyckelord som kan hänvisa till den typen av auktoritetslegitimering, bland annat tradition, 
praxis, vana, bruk och kutym. Den opersonliga auktoritet som ingår i den andra typen av 
auktoritetslegitimering, nämligen den institutionella typen, legitimeras genom referens till lagar, 
regler, riktlinjer, policyer, exempelvis Lagar säger att..., Enligt reglerna...  "Försvarsmaktens 
värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och 
jämlikhet samt de mänskliga rättigheterna. Vi följer samhällets lagar och internationella regelverk som 
berör vår verksamhet". 

4.2.2. Rationalisering 

Något fungerar legitimerande då man gör ett försök att få någonting verka rationellt, konsekvent - 
instrumentell rationalisering, eller som en objektiv sanning - teoretisk rationaliserig (van Leeuwen 
2007, 2008). Den instrumentella typen innebär att praktiker tillskrivs syften vilket språkligt kan 
realiseras genom en syfteslänk enligt formeln "x:a så att/ för att/ genom y", samt den teoretiska 
rationalisering som uttrycker diskursiva sanningar om praktiker, det vill säga förklarar eller definierar 
dessa eller dessa deltagare genom att hänvisa till förklarande eller definierande attribut eller värden 
enligt formeln "x är/ har y" (Westberg 2016:210). 
 
Den instrumentella typen av rationaliseringsstrategi rymmer mål-, medel- och effektorienterad 
rationalisering (Westberg 2016:210). Målorientering innebär att praktiker tillskrivs legitimerande mål, 
till exempel, "Våra beslut ska alltid vägas mot dessa värderingar och de ska ses som en vägvisare för 
ett gemensamt agerande både externt och internt" (Barnombudsmannens värdegrund). 
Medelorientering innebär att praktiker legitimeras som medel för att nå ett visst mål. Exempelvis, 
"Genom att leva och verka i enighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, 
handlingskraftiga och pålitliga" (Försvarsmaktens värdegrund). Härmed konstrueras syftet "att leva 
och verka i enlighet med vår värdegrund" i praktiken, vilket gör att värdegrunden som praktik 
legitimeras som ett medel för att uppnå ett specifikt mål, nämligen att medarbetare på Försvarsmakten 
vill uppfattas som "kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga". 
Effektorientering är en strategi som realiseras genom att praktiker tillskrivs resultat och effekter 
(Westberg 2016:213). I exemplet från Socialstyrelsens värdegrund "Den fungerar också som en etisk 
kompass i vårt dagliga arbete och bidrar till att utveckla verksamheten. Förhoppningen är att den 
stärker vår kultur och vikänsla" legitimeras värdegrundpraktiken genom hänvisning till positiva 
effekter, nämligen, den starka kulturen och gemenskapen på Socialstyrelsen. 
 
Den teoretiska rationaliseringen rymmer kunskapstyp och sanningstyp (Westberg 2016:215ff). 
Sanningstypen kan i sin tur realiseras genom valet mellan förklaring och definition, där förklaringar är 
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de legitimerande sanningar om praktikdeltagare som uppger att det är överensstämmande med 
praktikdeltagarnas natur att delta i en viss praktik (Westberg 2016:215ff). Definitionstypen 
aktualiseras då praktiker definieras i termer av en annan moraliskt uppskattad praktik eller aktivitet 
(Westberg 2016:215ff). Ett exempel på teoretisk rationalisering är "Försvarsmaktens värdegrund är en 
viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp och 
organisation" (Försvarsmaktens värdegrund).Rehnberg (2014) modifierar van Leeuwens modell av 
legitimeringsstrategier i sin studie genom att urskilja en ny huvudtyp, nämligen syftelselegitimering. 
Syftelselegitimeringen innebär att svaret på fråga Varför? är "Vi ska göra det här på det här sättet i 
syfte att..." (Rehnberg 2014:91).  

4.2.3. Moralisk legitimering 

Moralisk legitimering innebär att något legitimeras genom hänvisning till diskurser för moraliska 
värdesystem (van Leeuwen 2007). Enligt Van Leeuwen (2007:97-100) rymmer moralisk legitimering 
tre typer: evalueringar där värderande adjektiv är avgörande, abstraktion där legitimering sker genom 
hänvisning till handlingar eller vanor på ett abstrakt sätt. Analogier och jämförelser inträffar då man 
legitimerar något genom att jämföra det med något som värderas positivt. Westberg (2016) räknar bara 
med två kategorier, nämligen evalueringar och jämförelser genom att argumentera att analogier kan 
fungera rationaliserande.Van Leeuwen (2007) påpekar dock att det inte finns någon lingvistisk metod 
för att identifiera moraliska värden, eftersom dessa är kulturbetingade och återspeglar människors 
subjektiva perception av världen. Med begreppet värde menas någonting som värderas positivt 
(Rehnberg 2014:88). Det är därför oftast problematiskt att beteckna rationalisering och moralisk 
legitimering som två distinkta legitimeringsstrategier. Gustafsson (2009) koncentrerar sig i sin analys 
av den strategin på värderande ord och uttryck såsom uttrycksformer av moraliska och ideologiska 
värderingar. Dessa ord och uttryck har jag också noterat i min analys. För att urskilja moraliska 
legitimeringar inriktar jag mig också på Westbergs (2016) nätverk av språkliga resurser som har 
potential för att realisera en viss typ av legitimeringsstrategi. Exempelvis, kan evalueringar skriftligt 
realiseras med epitet (adjektiv) som värderar den praktik eller det handlande som nominalgruppens 
huvudord refererar till (Westberg 2016:207). Exempelvis, "Lika viktigt som det är att ha en tydlig bild 
av vilka vi är till för är det att ha en uppfattning om oss själva" eller "Lika viktigt att vi arbetar på ett 
rätt sätt" (Finansinspektionen).  

4.2.4. Mytopoesis 

Mytopoesis innebär att en legitimerande funktion utgörs av moraliska berättelser eller fabler som är 
sammanvävda i texten där hjälten i berättelsen kan ges belöning om hen varit deltagare i legitima 
praktiker eller återuppbyggt den legitima ordningen (van Leeuwen 2007:105). Det finns dock inte 
något exempel på denna legitimeringsstrategi i mitt analysmaterial. 
 

5. Resultat 
I detta avsnitt redogör jag för analysen av det korpusbaserade materialet. Analysens disposition är 
strukturerad efter tre huvudtyper av legitimeringar, det vill säga auktoritetslegitimering, rationalisering 
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och moralisk legitimering. Legitimeringsanalys stöds kontinuerligt av språkliga exempel från texterna 
där jag med fetstil markerat de för min analys aktuella legitimeringsstrategierna. 

5.1. Auktoritetslegitimering 

Följande typer av auktoritetslegitimering som förekommer i mitt analysmaterial: 
Auktoritetslegitimering i värdegrundtexter från statliga myndigheter och kommuner 
auktoritetslegitimering av sedvanetyp 
- konformitetsauktoritet 
- traditionsauktoritet 
auktoritetslegitimering av institutionell typ 
- opersonlig/ personlig auktoritet 
auktoritetslegitimering av rekommendationstyp 
- expertauktoritet 
  
Auktoritetslegitimering som strategi förekommer i alla texter i analysmaterialet. Det antal gånger som 
avsändaren hänvisar till auktoritet i sin text varierar med värdegrundtexternas längd. 
De vanligaste typerna av auktoritetslegitimering refererar till konformitet- och expertauktoritet. Olika 
typer av auktoritetslegitimering kan aktualiseras samtidigt, vilket innebär att olika legitimerande 
strategier kan realiseras av samma språkliga resurser, vilket även påpekats av Westberg (2016). 
Hur värdegrundtexterna legitimeras genom hänvisning till konformitetsauktoritet framgår av följande 
exempel. Se (1). 
 

(1) Lika viktigt som det är att ha en tydlig bild av vilka vi är till för är det att ha en 
uppfattning om oss själva. Vad ska vi sträva efter, hur vi ska arbeta och hur önskar vi att 
omvärlden ska uppfatta oss? 

Finansinspektionen 
 
Från detta utdrag kan det framgå att värdegrundtexten legitimeras genom en förklaring, vilken i sin tur 
realiseras genom att den generiska referenten vi - aktör i en materiell process - beskriver ett vanligt 
beteende hos de anställda. Detta gör att aktören vi fungerar som konformitetsauktoritet - därför att vi 
på myndigheten gör så - och anger vad alla medarbetare på myndigheten ska sträva efter, hur alla ska 
arbeta och vilken bild av oss alla vill förmedla till omvärlden. På det viset legitimeras 
värdegrundtexten som ett fungerande kommunikationssätt som används i det vardagliga arbetet på 
myndigheten och i det externa arbetet. En legitim medarbetare brukar förmedla en tydlig bild av sig 
själv, om vad hen strävar efter, och om hur hen utför sitt arbete samt hur hen vill uppfattas av externa 
aktörer. Dessa för myndigheten viktiga ideal och värderingar förs vanligtvis av den legitima 
medarbetaren vidare genom värdegrunden. Se (2). 
 
    (2)Våra värderingar och vårt förhållningssätt är vår organisations DNA. En värdegrund är inte som 

en policy eller en instruktion. Den är mer en så - som en större överenskommelse mellan alla 
Malmö stads medarbetare. Vi brukar tala om att "leva värdegrunden", det innebär att den ska 
genomsyra hur du arbetar och hur du förhåller dig till dina Malmöbor. 

Malmö stads Värdegrund 
 

Att värdegrundtexten är en större överenskommelse mellan alla Malmö stads medarbetare och att vi 
brukar tala om att leva värdegrunden kan betraktas som en typ av auktoritetlegitimering som bygger 
på konformitet. Verbet brukar hänvisar till vad som är vanligt, vilket i sin tur tyder på att 
värdegrundtexten framställs som ett fungerande sätt som kommuniceras inom myndigheten. På det 
viset legitimeras värdegrundtexten som ett redskap för det vardagliga arbetet. Men samma val kan 
signalera en annan typ av auktoritetlegitimering, nämligen av rekommendationstyp, med hänvisning 
till expertauktoritet.  
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18 av de 34 myndigheter vars värdegrundtexter ingår i undersökningsmaterialet tycks vara överens om 
att legitimera värdegrundtexterna genom att hänvisa till den gemensamma värdegrund som finns för 
alla statsanställda, som utgör auktoritetslegitimering av den institutionella typen med opersonlig 
auktoritet. Här visas två av de exempel som aktualiserar denna typ av legitimeringsstrategi. Se (3). 
 

(3)Vår värdegrund bygger på den gemensamma värdegrunden för all statlig verksamhet: 
demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och god service. 
 

Statens geotekniska instituts värdegrund 
 

I exemplet (3) kan bruket av opersonlig auktoritet förklaras som ett bevis på att myndighetens egen 
värdegrundtext fungerar lika bra som den gemensamma värdegrunden samt som ett eventuellt försök 
att undvika kritiken mot värdegrundpraktik. 
 

(4)Konkurrensverkets värdegrund knyter an till regeringsprioriteringar av en god 
förvaltningskultur. Kulturen syftar till att skapa en mer effektiv och rättssäker förvaltning, samt 
bidrar till att myndighets bemötande av allmänheten i så hög grad som möjligt kännetecknas av 
värdighet och respekt (offentlig etos) 

Konkurrensverkets värdegrund 
 

Genom att legitimeringarna i (4) konstrueras som hänvisning till opersonlig auktoritet utgör 
värdegrundtexterna möjligtvis ett sätt för att konkretisera de värderingar som myndigheten vill 
identifiera sig med och stå helt fri från företagen.  
Bara två värdegrundtexter i analysmaterialet legitimeras genom hänvisning till auktoritetslegitimering 
av den institutionella typen med personlig auktoritet. Se (5). 
 
    (5)Med din hjälp vill jag och ledningsgruppen att värdegrunden ska vara en del av vår 

gemensamma vardag. 
Socialstyrelsen 

 
I detta exempel framträder Socialstyrelsens generaldirektör (GD) som en auktoritet och samtidigt som 
en expert på sin sak som delar med sig sin kunskap, vet svaren och vet vad som krävs för att 
myndigheten ska fungerar effektivt.  Detta aktualiserar två olika slag av legitimeringsstrategier, 
nämligen personlig auktoritet och expertauktoritet. Värdegrunden ska vara en del av vår gemensamma 
vardag vilket gör att den förankras som ett välfungerande medel för myndighetens arbete. 
 

(6)Vad innebär det för kunderna att arbetsförmedlingen skaffar sig en ny vision och 
värdegrund? 

       Tanken är inte att visionen och värdegrunden i sig är något som arbetsgivarna och de 
arbetssökande ska märka. Huvudsaken är att våra kompetenta medarbetare ska kunna rikta sin 
kraft åt rätt håll så att vi kan leverera vad våra kunder har rätt att förvänta sig av oss. Visionen och 
värdegrunden hänger ihop. Genom att leva värdegrunden, genom att låta den genomsyra all 
verksamhet, närmar vi oss visionen - som innebär att vi verkligen levererar den samhällsnytta 
som behövs. 
Värdegrunden beskriver vilka värderingar som ska leda oss till visionen och handlar om vårt 
ansvar för helheten, vår egen del i detta, och att vi tar vara på möjligheterna i vårt uppdrag. 
 

Arbetsförmedlingen 
 

I (6) tyder själva rubriken på att värdegrundtexten legitimeras som ett redskap för marknadsföring 
vilket även bekräftas av att värdegrunden i sig är något som arbetsgivarna och de arbetssökande ska 
märka. Texten representerar i sig GDs utlåtande vilket gör att värdegrundtexten legitimeras genom 
hänvisning till personlig auktoritet. Detta gör att rättfärdigandet av värdegrundtexten som ett 
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fungerande redskap för marknadsföring får ännu större betydelse och följaktligen större tilltro. GD 
förväntas att vara kompetent i sitt arbete vilket gör att legitimerandet sker genom expertauktoritet. 
 
Konsumentverket och Statens institutionsstyrelse är de två myndigheter som legitimerar praktiken av 
värdegrund som ett sätt "att ta tillvara konsumenternas intressen" genom att hänvisa till 
auktoritetslegitimering av sedvanetyp, traditionsauktoritet. Se (7). 
 

(7)Vår värdegrund bottnar i vårt uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen, och så här har 
det varit sedan 1973... För oss är det viktigt att vi i vårt arbete uppfattas som trovärdiga, flexibla 
och resultatinriktade. Vi vet vad som gäller, och finns det inget svar då testar vi lagarna. 
 

Konsumentverkets Värdegrund 
 

I detta exempel framställer Konsumentverket värdegrundpraktik som en flera decenniers tradition 
genom hänvisning till att så här har det varit sedan 1973. Dessa många år av arbete utifrån 
värdegrund indikerar att ledningen och medarbetarna på myndigheten är kompetenta i vad de gör, 
vilket stöds av påståendet Vi vet vad som gäller, vilket, i sin tur, bygger på auktoritetslegitimering av 
rekommendationstypen med expertauktoritet. Detta stärker tilltron till både myndighet och 
värdegrundpraktik som ett effektivt arbetssätt.  Därmed legitimeras styrning med värdegrund som en 
gammal tradition och som ett effektivt sätt att arbeta. 
 
    (8) SiS har haft etiska riktlinjer sedan år 2000... Det finns grundläggande etiska värden som är 

särskilt viktiga för SIS verksamhet. I vården och behandlingen står vi ofta inför situationer som 
innehåller etiska bedömningar. De beslut vi fattar kan ha stor påverkan på klientens/den unges 
situation. När vi står inför beslut eller situationer som försätter oss i etiska dilemman behöver vi 
utgå ifrån de etiska värdena för att fördjupa reflektion och analys. 

Statens Institutionsstyrelse (SiS) 

I (8) förankras också värdegrundtexten som ett traditionellt och fungerande sätt att arbeta med klienter 
genom hänvisning till olika slags legitimeringsstrategier, nämligen traditions- och expertauktoritet. 
Det som lyfts fram ska användas inom myndighetens verksamhet, nämligen som ett redskap att 
precisera de värden som medarbetarna behöver utgå ifrån när de tar beslut eller hamnar i svåra 
situationer. På det viset förankras värdegrundtexten som en metod i myndighetens regelmässiga 
verksamhet. 
 
Sammanfattning 
För att förankra och legitimera värdegrundtexterna använder myndigheterna vanligtvis 
auktoritetlegitimering av olika slag, bland annat auktoritetslegitimering med hänvisning till opersonlig 
auktoritet, konformitets-, expert- och mera sällan traditionsauktoritet. Med hjälp av dessa strategier 
legitimeras värdegrundtexterna som ett effektivt kommunikationssätt som används både internt och 
externt - ett redskap i det vardagliga arbetet respektive ett redskap för att kommunicera 
myndigheternas ideal och värderingar utåt. Att mer än hälften av myndigheterna legitimerar 
värdegrundtexterna genom hänvisning till Statens värdegrund och andra typer av regelverk och 
konventioner tyder på att myndigheterna vill betona sin myndighets roll. 
Konsumentverket och SiS är två myndigheter som betecknar sina värdegrundtexter som en mångårig 
tradition. 

5.2. Rationalisering 

Typer av rationalisering som argumentationsstrategi som förekommer i analysmaterialet: 
Rationalisering i värdegrundtexter från statliga myndigheter och kommuner 
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teoretisk rationalisering 
instrumentell rationalisering 
- målorienterad rationalisering 
- medelorienterad rationalisering 
- effektorienterad rationalisering 
 
Värdegrundtexterna motiveras i stor utsträckning med hänvisning till rationalitet, vilket innebär att 
praktiken framställs som ett rationellt och naturligt sätt att arbeta. Icke oväntat visar analysresultaten 
att rationalisering är en genomgående legitimeringsstrategi i texterna från offentliga verksamheter. 
Styrning med värdegrundtexter legitimeras både genom att hänvisa till nyttan hos en social praktik - 
instrumentell rationalisering - och genom att framställa praktiken som sanning - teoretisk 
rationalisering. 
 
 
    (9)Vår värdegrund ska fungera som ett enande synsätt för hur vi förhåller oss till barnet som är 

vårt fokus och hur vi förhåller oss till våra målgrupper, medarbetare inom Sveriges kommuner, 
landsting/ regioner och myndigheter, till de som kontakta oss, våra leverantörer, samarbetspartners 
och till varandra i organisationen. 

Barnombudsmannens värdegrund 
 

Genom teoretisk rationalisering framställs värdegrundtexten som självklar och därför ska 
implementeras på det sättet. Värdegrundpraktiken utgör ett välfungerande redskap inom verksamheten 
och som ett effektivt kommunikationssätt för marknadsföring. Som framgår av materialet, fungerar 
värdegrundtexterna också som en etisk kompass, riktningen framåt, ett gemensamt sätt, en gemensam 
kompass, vår gemensamma plattform och som ett stöd för individuellt agerande. 
 
Det är värdegrundtexter som ett redskap som rationaliseras genom olika strategier men inte 
värdegrundtexter i sig. Denna iakttagelse framhävs också av Westberg (2016) som i sin analys 
demonstrerar hur föräldrarnas särskilda konsumtionssätt naturaliseras och legitimeras genom olika 
strategier. 
Det finns exempel på hur värdegrundtexter naturaliseras som ett etablerat drag i myndigheternas 
kultur. Se (10). 
 

(10)Värdegrund är ett fundament i vår kultur och beskriver Barnombudsmannaandan som 
präglar oss, vårt arbete och vårt förhållningssätt. 

Barnombudsmannen 
 

Härmed naturaliseras värdegrundtexten genom att förklaras som ett drag i vår kultur genom teoretisk 
rationalisering och därför fungerar. 
I ett exempel nedan rationaliseras värdegrundtexten som ett sätt att utföra det vardagliga arbetet på 
myndigheten. Se (11). 
 

(11)Med din hjälp vill jag och ledningsgruppen att värdegrunden ska vara en del av vår 
gemensamma vardag. Den kan användas i era sammanhang, som till exempel när vi 
diskuterar, planerar och prioriterar vår verksamhet eller genomför medarbetar- och 
lönesamtal. 

Socialstyrelsen 
  

 Den andra legitimeringsstrategin - den instrumentella typen - belyses i värdegrundtexten i (12).  
 
       (12)TLV:s grundläggande värderingar ska vägleda oss när vi fattar beslut och formar vår kultur. 

De ska också hjälpa oss att bli tydliga mot våra intressenter, så att de förstår hur vi agerar 
och vad vi står för. 

Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) 
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Styrningen av medarbetarnas beteende med hjälp av värdegrund framställs som rationell och nyttig 
genom att det tillskrivs en positiv effekt, nämligen att medarbetarna på myndigheten blir tydliga mot 
sina intressenter. Van Leeuwen (2007:103) betonar att effektorienterad rationalisering som 
legitimeringsstrategi pressuponerar att "purposefulness is looked at from the other end, as something 
that turned out to exist in hindsight, rather than as something that was, or could have been, planned 
beforehand". Detta innebär att legitimerande av värdegrundtexter genom effektorienterad 
rationalisering motiverar dessa som det redan existerande och fungerande sättet att arbeta. Detta arbete 
resulterar således endast i en positiv förändring på myndigheten. Att bli tydliga mot våra intressenter 
kan uttolkas som en värderande diskurs som lyfter fram det företagsinspirerade idealet, nämligen 
kundorientering - det ställs krav på myndigheten att ge tydlig information. Kundorienteringen kan i sin 
tur kopplas till marknadsföring och varumärkestänkande (Hall 2012:35).  Detta gör att 
värdegrundtexten legitimeras som ett effektivt redskap som för marknadsföring och 
varumärkesbyggande.  
Det är inte förvånande att Försvarsmakten just implementerar effektorienterad rationalisering för att 
motivera värdegrundtext som ett styrande dokument inom den militära verksamheten. 
 

(13)Precis som vi övar oss i vårt praktiska och tekniska kunnande, övar vi med hjälp av 
värdegrund och uppförandekod upp vår etiska och moraliska medvetenhet. På så vis ökar vi vår 
förmåga att i alla situationer, såväl pressade som vardagliga, fatta bättre beslut. 
 

Försvarsmakten 
 

De positiva effekterna är att medarbetarna på myndigheten får en bättre etisk och moralisk 
medvetenhet och en bättre förmåga att fatta beslut. De värderande diskurser som åberopas i det 
legitimerande syftet i exemplet - att öva upp medvetenhet, öka förmåga, bli bättre på att ta beslut - 
uttolkar jag som marknadsföringsdiskurser, där ett effektivt beslutfattande direkt kan kopplas till 
produktiviteten hos myndigheten. På det sättet motiveras värdegrundpraktiken på Försvarsmakten som 
ett effektivt verktyg för marknadsföring. 
Att värdegrundtexter legitimeras som ett redskap som kommuniceras externt i syfte att marknadsföra 
en myndighets verksamhet framgår av mitt material där omvärlden, kunder, målgrupper, motparter 
ofta fungerar som intressenter som påverkar verksamheten. Värdegrundtexterna från universitet är 
inget undantag, se (14). 
 
    (14)Värdegrund uttrycker förhållningssätt och gemensamma utgångspunkter. Karolinska Institutets 

värdegrund ligger inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en särskilt viktig 
roll. Omvärlden har rätt att ställa långtgående krav på vårt förhållningssätt och vår 
verksamhet... Om Karolinska Institutet lyckas leva upp till kärnvärden och den önskade positionen 
kommer det att skapa konkurrensfördelar och bidra till att särskilja Karolinska Institutet 
från andra aktörer. 

Karolinska Institut 
 

I (14) ska värdegrundtexten användas så att institutet kan skapa konkurrensfördelar och bidra till att 
särskilja Karolinska Institutet från andra aktörer, vilket aktualiserar den effektorienterade 
rationaliseringen. Den positiva effekten - Karolinska Institutets unicitet - kan uttolkas som en positiv 
värderande diskurs som kännetecknar den affärsliknande retoriken. 
Värdegrundtexterna framställs som ett sätt att bilda myndigheters kultur, gemenskap bland 
medarbetarna och öka medarbetarnas professionalism. Se (15). 
 
     (15)Värdegrunden vägleder oss och utvecklar oss... En etisk kompass som stärker vikänslan... 

Den fungerar också som en etisk kompass i vårt dagliga arbete och bidrar till att utveckla 
verksamheten. Förhoppningen är att den stärker vår kultur och vikänslan 

 
Socialstyrelsen 
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I (15) motiveras värdegrundtexten som ett effektivt sätt att arbeta inom myndigheten av de positiva 
effekterna - att medarbetarna får vägledning och möjlighet att utvecklas och att myndighetens kultur 
och gemenskap förstärks. 

 
Som framgår av analysmaterialet legitimeras värdegrundtexterna också som målorienterade 
rationaliseringar. Se (16) och (17). 
 

(16)Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden som är viktiga för att vi ska nå våra mål 
 

Socialstyrelsen  
 

(17)Vår värdegrund ... beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande 
för att vi ska lösa vårt uppdrag 
 

Försvarsmakten 
 

I exemplen (16) och (17) förankras värdegrundtexterna som en effektiv metod inom verksamheten för 
att uppfylla ett visst mål. 
 
Viktigt för min analys har varit att undersöka formuleringar av de legitimerande målen. Som framgår 
av analysmaterialet utnyttjar flertalet myndigheter i sina texter diffusa formuleringar av det mål som 
används i legitimerande syftet, exempelvis ...för att kunna följa vår strategi och nå våra mål... eller 
...för att nå våra mål och sträva mot vår vision.., ...för att vi ska lyckas med vår uppgift...,  ....för att vi 
ska lösa vårt uppdrag med framgång. 
  
Riksbanken och Konsumentverket är myndigheter som konkretiserar sina uppdrag som ...att ta tillvara 
till konsumenternas intressen... respektive ...att nå våra mål och sträva mot vår vision att vara "bland 
de bästa"... Dessa två formuleringar innehåller marknadsföringsdiskurser som tyder på att dessa 
myndigheter identifierar sig med det företagsinspirerade idealet. 
 
Det är också intressant att se vilka aktörer som kopplas till de rationaliseringar som finns i mitt 
analysmaterial. Aktörerna är underförstådda eller uttrycks med pronomen vi. 
 
    (18)Riksdagsförvaltningens värdegrund ska ge uttryck för de värderingar som verksamheten i 

riksdagen bygger på. Den ska vara en gemensam etisk plattform som uttrycker de förväntningar vi 
har på oss själva, på våra arbetskamrater och uppdragsgivare. Värdegrunden ska hjälpa oss att 
agera och att fatta rätt beslut i det vardagliga arbetet - särskilt i situationer där reglerna är oklara 
eller otillräckliga. För oss som arbetar i en politiskt styrd organisation ska en gemensam 
värdegrund även vara till stöd för att klargöra integritetsproblematiken i förhållandet mellan 
politiker och tjänstemän. En värdegrund som verkligen omfattas av medarbetarna ger en moralisk 
kompetens och styrka som framhäver det meningsfulla i det gemensamma arbetet, minskar behovet 
av detaljstyrning och förbättrar samarbetet inom organisationen. Värdegrunden kan också bli ett 
viktigt varumärke i relationerna till våra uppdragsgivare, allmänheten och andra.  

 
Riksdagsförvaltningen 

 
Att Riksdagsförvaltningens värdegrund ska ...ge uttryck.., ...hjälpa.., ...vara till stöd.., ...ge en moralisk 
kompetens.., ...minska behovet av detaljstyrning.., ...förbättra samarbetet.., ...bli varumärke i 
relationerna till våra uppdragsgivare... visar att det inte finns någon aktiv aktör i praktiken. Detta 
kallar van Leeuwen (2005:110) för exclusion, vilket gör att möjliga konflikter och motsägelser 
undertrycks. 
 
Sammanfattning 
Min slutsats är att värdegrundtexterna får legitimitet genom att framställas som självklara och som ett 
effektivt redskap för att de ska uppfylla ett visst syfte eller leda till positiva effekter. 
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Värdegrundtexterna rationaliseras som ett välfungerande redskap för den externa kommunikationen 
där omvärlden framträder som en bestämmande intressent. Texterna motiveras som ett redskap för den 
interna kommunikationen då värdegrundpraktiken rationaliseras som ett drag i myndigheternas kultur. 

5.3. Moralisk legitimering 

Moralisk legitimering i värdegrundtexter från statliga myndigheter och kommuner 
evaluering 
Moralisk legitimering som argumentationsstrategi är underordnad de andra legitimeringsstrategierna. 
Analysen visar att det i varje text finns värderande ord och uttryck som används i legitimerande syfte. 
Genom hänvisning till moralisk legitimering, konstrueras rättfärdigandet för värdegrundtexterna 
genom att åsyfta en önskvärd diskurs (van Leeuwen 2008). 
 
Moralisk legitimering som en argumentationsstrategi genomsyrar värdegrundtexterna från 
länsstyrelser, universitet, kommuner och de myndigheter vars verksamhet omfattar känsliga ämnen, 
exempelvis Barnombudsmannen, Försvarsmakten, Bernadotteakademin, Kriminalvården. Se (19). 
 
      (19)Med engagemang, respekt och expertis verkar vi för fred, säkerhet och utveckling. 
 

Folkebernadotteakademin 
 

I (19) legitimeras värdegrunden som ett verktyg för den interna och externa kommunikationen. 
Verktyget eller sättet framställs som rationellt genom att det tillskrivs den positiva effekten - fred, 
säkerhet och utveckling. De positiva effekterna uppnås genom att medarbetarna på myndigheten 
uppmanas att vara engagerade, respektfulla och kompetenta. 
 
De värderande diskurser som åberopas i legitimerande syfte har delvis en tydlig anknytning till 
marknadsföringsdiksurser, exempelvis engagemang, expertis, utveckling. Fred, säkerhet och respekt är 
de positivt värderande diskurser som kan referera till det demokratiska idealet. 
 
Vanligtvis är moralisk legitimering "underordnad" rationalisering. Exempelvis, benämns Lidingö stads 
värdegrund Vilja och våga på jobbet, vilket innebär att moralisk legitimering som är dold av 
rationalisering. Värdegrunden legitimeras genom att förklaras som vilja och våga, det vill säga med 
hänvisning till teoretisk rationalisering och moralisk värdering. Vilja och våga kan uttolkas som 
positivt värderande praktiker i den svenska kulturen samtidigt som uttrycket i fråga kan knytas till 
marknadsföringsdiskurser - att vilja och våga utvecklas (Ledin & Machin 2015:9).  
 
     (20)Värdegrunden och uppförandekoden ska stödja oss i hur vi utför dem. Det är hur vi agerar när 
vi löser vår uppgift som skapar förtroende, gemenskap och tillit... Hur vår omgivning uppfattar 
oss är fundamentalt för lösandet av vår uppgift. 

 
Försvarsmakten 

 
I (20) framställs värdegrundtexten inte bara som ett effektivt instrument för marknadsföring genom 
hänvisning till effektorienterad rationalisering utan även som ett sätt att konkretisera de värden som 
myndigheten vill förknippas med. Skapandet av relationer med omgivningen värderas dessutom som 
fundamentalt. På det viset uppmanas medarbetare att genom värdegrunden förmedla myndighetens 
ideal. Värdegrundtexten kan sägas bli legitimerad som ett redskap för den externa kommunikationen. 
 
Det är oftast myndigheternas kommunikation utåt som värderas som viktigt när det gäller evalueringar. 
Se (21). 
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        (21)Samtidigt som det är lika viktigt att vårda våra relationer, att kunna konsten att 
lyssna och handlägga med god service. 

Länsstyrelsen på Götaland 
  
Avsändaren av värdegrundtexterna refererar i många fall till värden och värderande uttryck såsom 
effektivitet, utveckling, professionalism, respekt, god service, ökad tydlighet, bättre samarbete. Se 
(22). 
 

(22)Vår ambition är att vår värdegrund ska vara en gemensam kompass som bidrar till ökad 
tydlighet, högre effektivitet och bättre samarbete. 

 
Havsochvattenmyndighet 

 
De värden och värderande uttryck som tillskrivs medarbetare på myndigheterna belysas i (23): 
 

(23)Vi utför vårt uppdrag genom att vara framåtblickande, tydliga och beslutsamma. 
 

Finansinspektionen 
 
Andra exempel är erfaren, engagerade, respektfull och kompetent. 
Linneuniversitets värdegrund kan man hitta under rubriken Globala värden vilket kan tyda på att 
universitetet identifierar sig själv med globala värderingar och vill framställas som en internationell 
organisation. Texten genomsyras av sådana värden och värderande uttryck såsom internationalisering, 
kreativkunskapsmiljö, hållbar utveckling, jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa, en god 
arbetsmiljö, respekt och demokrati vilket gör att de två idealen - det demokratiska och det 
företagsinspirerade - länkas samman. 
  
      (24)Kärnvärdena stödjer Karolinska Institutets önskade position. Om de individer som företräder 

Karolinska Institutet bär med sig och agerar i enlighet med kärnvärdena kan bilden av Karolinska 
Institutet som en excellent, passionerad och handlingskraftig organisation stärkas. Hur väl 
organisationen lyckas leva upp till kärnvärdena kommer även att bidra till hur väl Karolinska 
Institutet lyckas nå den önskade positionen som öppen, modern och kraftfull med bibehållen hög 
status. Om Karolinska Institutet lyckas leva upp till kärnvärden och den önskade positionen 
kommer det att skapa konkurrensfördelar och bidra till att särskilja Karolinska Institutet från 
andra aktörer. 

Karolinska Institutet 
 

Texten från Karolinska Institutet som visas i exemplet (24) är bemängd med värdeord och värderande 
uttryck såsom excellent, passionerad, handlingskraftig, öppen, modern och kraftfull, bibehållen hög 
status, skapa konkurrensfördelar, stärkas, önskade position vilka representerar de ideologiska värden 
som kännetecknar NPM-språket (Ledin & Machin 2015). 
Flertalet myndigheter som legitimerar sina texter genom hänvisning till Statens värdegrund väljer 
också att identifiera sin organisation med de övergripande demokratiska principer som följer av lagar 
och olika regleringar. På det viset vävs demokratiska och ideologiska värderingar ihop. Se (25). 
 
    (25)Länsstyrelsen i Götaland jobbar utifrån en värdegrund. Värdegrunden talar om hur vi 

beter oss när vi jobbar. Den utgår från statliga värdegrunden, som är gemensam för alla 
statliga myndigheter, men den är anpassad för hur vi på just vår Länsstyrelsen vill vara och 
förhålla oss. 

    Den beskrivs genom två ordpar, där orden i ordparet kan upplevas som svåra att kombinera. 
Ibland till och med som motsatser. Hela tanken med vår värdegrund är just att vi ska lyckas 
att vara i den ena och ibland i den andra, men många gånger i mitt emellan. Inget är bara 
svart eller vit på Länsstyrelsen. 
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     Lyhörd expertis 
    Som myndighet ska vi vara experter med fokus på kompetens, objektivitet och effektivitet. 

Samtidigt som det är lika viktigt att vårda våra relationer, att kunna konsten att lyssna och 
handlägga med god service. 

    Framåtriktad förvaltning 
    Vi ska stå för stabilitet och rättsäkerhet genom att värna om att våra gemensamma 

överenskommelser i samhället följs. Samtidigt ska vi bidra till ständiga förbättringar och 
bli en öppnare och mer nyskapande länsstyrelse. 

 
Länsstyrelsen i Götaland 

 
Länsstyrelsen i Götaland är den enda myndighet som skiljer på de två idealen - att förvalta 
och rikta framåt, att vara expert och bemöta med god service. Härmed legitimeras 
värdegrundtexten som ett redskap för att hitta den perfekta balansen mellan att fungera som 
en myndighet och som ett företag. 
 
Sammanfattning 
Genom hänvisning till moralisk legitimering motiveras värdegrundtexterna som ett redskap 
att konkretisera de värderingar som myndigheterna vill förknippa sig till. De praktiker som 
värderas som viktiga i texterna syftar huvudsakligen till skapandet av relationer mellan 
myndigheten och andra intressenter. Universiteten motiverar värdegrunden primärt som ett 
redskap för marknadsföring vilket framgår av att de önskvärda diskurserna återspeglar det 
företagsinspirerade idealet. Kommunerna däremot legitimerar värdegrundtexter som ett 
redskap för det interna arbetet. 

6. Resultatsammanfattning och 
diskussion 
Med anknytning till tidigare forskning presenteras härmed sammanfattning av resultaten och 
diskussion av dessa. 
 
Jag har undersökt värdegrundtexterna från statliga myndigheter och kommuner med hjälp av 
legitimeringsanalysen för att visa hur myndigheterna argumenterar för användandet av dessa texter. 
Värdegrundtexterna legitimeras på olika sätt och samma text innehåller alltid en kombination av olika 
legitimeringsstrategier. Värdegrundtexterna legitimeras som ett effektivt redskap för både intern och 
extern kommunikation. Vad gäller den interna kommunikationen framställs värdegrundtexter som ett 
fungerande sätt att bygga övergripande gemenskap och kultur på myndigheten. När värdegrundtexten 
kommuniceras externt fungerar den som ett redskap för marknadsföring och som ett medel för att 
konkretisera de värderingar, som myndigheten vill förknippas med. 
 
Vanligast är hänvisningar till rationalitet, det vill säga legitimeringsstrategin av typen rationalisering.  
Som analysen visar är rationalisering den argumentationsstrategi som genomsyrar värdegrundtexterna 
i analysmaterialet. Texterna förankras och legitimeras genom hänvisning till både teoretiska och 
instrumentella rationaliseringar. Genom teoretisk rationalisering tas det för givet att 
värdegrundtexterna fungerar och därför ska fortsätta användas på det sättet. Med hänvisning till den 
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instrumentella typen framställs värdegrundtexterna som nyttiga eftersom de ska uppfylla ett visst mål 
eller frambringa positiva resultat. 
 
Den andra strategi som förekommer i större utsträckning i materialet är auktoritetslegitimering. Som 
framgår av materialet kan samma språkliga resurser signalera olika slag av auktoritet. Den vanligaste 
är kombination av konformitets- och expertauktoritet. Värdegrundtexterna fungerar eftersom så 
brukar vi göra på den myndigheten och eftersom vi är experter på det här. Flertalet av 
värdegrundtexterna förankras genom hänvisning till opersonlig auktoritet, det vill säga olika typer av 
regelverk, konventioner och Gemensam värdegrund för statsanställda. Att förankra värdegrundtexterna 
med hänvisning till de principer som är föreskrivna i lagar uttolkar jag som ett uttryck för 
myndigheternas ovilja att bli förknippade med företag samtidigt som de använder de 
näringslivsinspirerade styrningsmetoderna, bland annat i termer av värdegrundtexter. Detta synes vara 
något motsägelsefullt. 
 
Moralisk legitimering är för det mesta underordnad rationalisering. Hänvisning till moralisk 
legitimering skapar legitimitet åt värdegrundtexterna genom att avse de eftersträvansvärda diskurserna. 
De vanligaste värderande diskurser som åberopas i legitimerande syften är marknadsföringsdiskurser 
som utmärker det nya managementspråket och återspeglar de företagsinspirerade idealen. 
Det finns inga exempel på legitimeringar med hänvisning till mytopoesis. 
 
Jag kan inte påstå att legitimeringen sker på olika sätt beroende på vad värdegrundtexterna används till 
- interna verksamheten eller myndigheternas marknadsföring. 
 
Varför legitimeringsstrategierna ser ut som de gör i texterna och vad dessa kan förmedla om den 
kontext de skapas i kommer att diskuteras nedan genom hänvisning till tidigare forskning. 
Det övergripande syftet med min uppsats har varit att undersöka hur statliga myndigheter och 
kommuner legitimerar och förankrar värdegrundtexterna. Mitt huvudresultat - att värdegrundtexterna 
legitimeras som ett effektivt sätt för intern och extern kommunikation stämmer överens med 
Rehnbergs (2014)  och Alvessons (2009) definitioner av värdegrundtexter, se s. 1. Alvesson (2009:18) 
är dock väldigt kritisk till att värdegrundtexter förankras som ett sätt att bygga kultur i organisationen 
då begreppet kultur innebär något som är mycket mer komplext än en värdegrund med "förenklade 
slagord". Att rationalitet är det vanligaste argumentet för att legitimera värdegrundtexterna 
sammanfaller med det resultat som Gustafsson (2009) visat i sin avhandling, nämligen att signalerande 
av rationalitet betraktas som ett strategiskt val för att övertyga i den politiska diskursen. Hall (2012:37) 
däremot förknippar rationalitet med NPM-trenden och betraktar den som ett försök att arbeta bort 
politiken i den offentliga sektorn och ersätta de politiskt oförutsägbara elementen med "förutsägbar 
styrning och kontroll". Att framställa något rationellt är också ett tecken på att värdegrundtexter som 
praktik har rört sig mot att representeras som legitim (Westberg 2016:162). 
 
En möjlig förklaring till varför rationaliseringen är påtaglig i materialet kan vara att myndigheterna 
vill framställa värdegrundtexterna som självklara och undvika konflikter och intressemotsättningar. 
Denna förklaring stämmer överens med Nyström Höögs (2015) resultat - det finns inte någonting i 
"textens formulering som inbjuder anställda att förhålla sig till formuleringen och fråga sig hur man 
ska nå fram till den situation som värdegrundtexten beskriver", vilket gör att rättfärdigande för 
värdegrundpraktik på det viset kan undanhålla konflikter (2015:9). Detta konfliktundvikande visas 
även genom att den handlande aktören är undertryckt i värdegrundtexterna. Att myndigheterna 
använder rationalitet som argumentationsstrategi kan tyda på att värdegrundtexterna återspeglar den 
nya näringslivsinspirerade managmenttrend som har trängt in i den offentliga sektorn i Sverige (Hall 
2012). Den nya trenden enligt Hall (2012) präglas av rationalitet, marknad och kundorientering där 
rationalitet, i sin tur, kan återskapas med att ersätta politiska beslut med abstrakta regler. Detta visas i 
värdegrundtexterna genom de abstrakt formulerade målen eller uppdragen. Rationaliteten förknippas 
också med skapandet av styrbara och verksamhetsoberoende organisationer (Hall 2012:39). Dessa 
behöver i sin tur staten för att locka fler intressenter och aktörer då är staten "beroende av andra 
aktörer" (Pierre & Sundström 2009:250). Att myndigheter framställer värdegrundtexter som rationella 
kan också förklaras av att de inte vill diskutera den potentiella konflikten då myndigheter fortfarande 
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slår vakt om demokrati samtidigt som de positivt värderar och uppmanar de anställda till det 
affärsliknande tänkandet. Detta kan relateras till Waaranperäs (2013) studien rörande visioner från 
statliga myndigheter. Det hon diskuterar är att myndigheterna sällan vill resonera om de två motsatta 
idealen: demokrati- och affärsvärldstänkandet. I min studie finns det bara en myndighet som lyfter 
fram den motsättningen vilket har diskuterats i resultatavsnittet. 
 
Att värdegrundtexterna är ett arbetssätt som i sin tur regleras av kunder och omvärlden är en tydlig 
markör på kundorientering som kännetecknar det företagsinspirerade idealet (Hall 2012:34).  
Statliga myndigheter söker också att legitimera värdegrundpraktik genom att hänvisa till positiva 
effekter och måluppfyllelser som också kan betraktas som konfliktundvikande från myndigheternas 
och kommunernas sida. Hall (2012) betraktar mål- och effektrationalitet som en av de många tekniker 
som finns inom NPM-trenden. Enligt Hall (2012) kan ett sådant målstyrningssystem förutsätta att 
statliga myndigheter och kommuner kan styras och mätas på samma sätt som privata företag. På det 
viset uppluckras gränserna mellan den offentliga och privata sektorn. Att styrande med 
värdegrundtexter motiveras genom hänvisning till de institutionella auktoriteterna i form av lagar, 
förordningar och regleringar signalerar dock att myndigheterna vill identifiera sig med de 
grundläggande demokratiska principer som föreskrivs i dessa och betona sin roll som myndighet. Men 
samtidigt sker diskursivt en förskjutning av de ideal som kännetecknar begreppet demokrati. Istället 
konstrueras det företagsinspirerade idealet genom att marknadsföringsdiskurser används i 
värdegrundtexterna. Detta innebär "en kraftig politisk värderingsförskjutning inom den offentliga 
sfären mot mer företagsinspirerade ideal, som ... kan komma påverka demokratin"(Hall 2012:35).  
 
Universitet är en statlig myndighet men den första bland de offentliga verksamheter som velat 
återspegla de näringlivssinspirerade trenderna (Hall 2012:84ff). Detta uttrycks till och med diskursivt i 
värdegrundtexterna. Omvärlden som referensgrupp, vill styras internationellt, de värden som används i 
legitimerande syfte tyder på att universitet vill framställa sig som unikt - typiskt drag för 
marknadsföring vilket stöds av Rehnbergs (2014) och Waaranperäs (2013) studier. 
Att styrande med värdegrundtexter framställs som rationellt är ett bevis på ett försök "att bli av med 
politiken och andra irrationella element och ersätta den med förutsägbara processer som går att mäta" 
(Hall 2012:37). Detta demonstreras av de svaga formuleringar av mål och uppdrag som används i 
legitimerande syfte i materialet. Men samtidigt tyder Pierre & Sundströms (2009) resonemang om de 
vaga formuleringarna av mål på att staten skulle vilja locka flera intressenter speciellt då staten inte 
har någon kapacitet att styra den offentliga verksamheten på egen hand (Pierre & Sundström 
2009:250). 
 
Att moralisk legitimering för det mesta är underordnad rationalisering i värdegrundtexterna i min 
studie har anknytning till Halls (2012:40) premiss om att "värdet rationalitet måste förknippas med 
starka moralföreställningar". Hall (2012) resonerar att det inte finns något systematiskt bevis på att 
NPM-reformer fungerar, vilket innebär att andra övertalningsstrategier måste implementeras.  
Min slutsats är att myndigheterna av den offentliga sektorn motiverar styrning med 
värdegrundtexterna genom att framställa sig som moderna och innovativa myndigheter vilket stämmer 
med Halls (2012:249) paradigm - "I dag är att verka att synas".  

6.1. Vidare forskning 

I den här studien har jag fokuserat på att undersöka hur värdegrundtexterna förankras och legitimeras 
språkligt.  Som studien och tidigare forskning visat, finns det ett antal teorier om hur 
legitimeringsanalys kan visa ett samband mellan val av legitimeringsstrategier texterna och den 
verklighet som dessa texter skapas i. Det finns därför utrymme för vidare forskning där jag skulle 
kunna ta fasta på de andra modaliteterna och även anlägga den etnografiska aspekten genom att 
genomföra en fältstudie. Som Gustafsson (2003) gör, kan man undersöka värdegrundtexter som en 
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text, som en diskursiv praktik och som en social praktik för att få en omfattande bild av 
värdegrundtext som ett sätt att arbeta med inom den offentliga sektorn i Sverige. 

I min studie har jag använt värdegrundtexter från statliga myndigheter och kommuner vilka ingår i den 
offentliga verksamheten i Sverige. Det skulle ha varit intressant att undersöka hur värdegrundtexter 
från andra organisationer och privata företag legitimeras och se på dem i jämförande perspektiv. 
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