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En mental checklista att följa 

En systemisk-funktionell och intertextuell analys av Region Gävleborgs 
värdegrund 

Hanna Lundquist 

Sammanfattning 
Värdegrundstexter är en allt vanligare texttyp i Myndighets-Sverige. I denna uppsats analyserar jag 
Region Gävleborgs värdegrundstext, samt tre texter där värdegrunden presenteras och preciseras. 
Genom systemisk-funktionell och intertextuell textanalys undersöker jag hur olika språkliga resurser 
och intertextuella samspel samverkar i att realisera värdegrundens funktion. Jag analyserar bland annat 
språkhandlingar, deltagare, processer, tilltal, nominalisering och hur förpliktelse realiseras indirekt. 

Värdegrundstexten är på många vis vag och öppen för tolkning. Inom ramen för de analyserade 
texterna förtydligas den och får en i huvudsak förpliktigande och styrande funktion. Den är avsedd att 
påverka medarbetarnas inre värderingar och attityder såväl som yttre beteende och agerande i arbetet. 
Det lämnas inget utrymme för att vara medarbetare utan att leva upp till värdegrunden. 

Särskilt viktiga språkliga resurser är påståendesatser i presens, ett läsarinkluderande vi och ett 
förutsatt åtagande. De bidrar nämligen till att realisera förpliktelse men på ett sätt som på ytan dämpar 
det krävande. Analysen visar också hur särhållande av olika språkliga resurser gör det möjligt för 
organisationen att kräva att medarbetarna har vissa inre värderingar, utan att det framstår som alltför 
hotande. Det sker genom  att vissa betydelser och funktioner förekommer i själva värdegrundstexten 
och andra i de omgivande texterna, men aldrig kombineras inom samma satser. Exempelvis förekommer 
ett läsarinkluderande vi och ett modalt förpliktigande ska aldrig tillsammans i satser som utgör 
språkhandlingar. Grammatisk inkongruens och andra implicita uttryckssätt har också en avgörande roll.  

Förpliktelsen vad gäller värdegrunden kan sammantaget göras mycket hög, utan att det behöver synas 
i själva värdegrundstexten. Genom intratextuella hänvisningar till värdegrunden kommer de omgivande 
texternas höga förpliktelse att avse det som uttrycks i själva värdegrundstexten. 
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1 Inledning 

1.1  Varför analysera en värdegrund? 
Värdegrundstexter är en relativt ny, och växande, genre inom myndighets-Sverige. Utformningen 
varierar men fokus är vanligen på ett antal kärnvärden eller värderingar som anses särskilt viktiga för 
myndigheten. Texterna kan ha olika funktioner, exempelvis marknadsförande och identitetsskapande, 
men också styrande på så vis att de innebär förväntningar på ett visst beteende och vissa uppfattningar 
hos medarbetarna (Nyström Höög 2015:1-4). 

Mitt intresse för värdegrundstexter har flera bottnar. Å ena sidan är jag förundrad över att allt fler 
arbetsgivare försöker reglera de anställdas värderingar. Är det rimligt? Och vad bidrar språkligt till att 
göra det möjligt? Å andra sidan är jag som språkkonsult intresserad av om myndigheter möjligen kan 
använda positiva värdeord som ett verktyg för att börja bete sig mer schyst och hjälpsamt mot brukare 
och medborgare, genom språk och text. Vilken språklig kompetens krävs i så fall, och vad krävs av 
själva värdegrunden? Det svarar inte denna uppsats på. Men nyfikenheten har fått mig att söka djupare 
förståelse för värdegrunden som fenomen och text. 

Undersökningen är en textanalys av Region Gävleborgs värdegrundsdokument samt av den 
tolkningsram som erbjuds genom att värdegrundstexten ingår som en del i andra texter, vilka i sin tur 
presenterar och preciserar värdegrunden. Jag ser inte regionens värdegrund enbart som en text eller 
kommunikationsprodukt, utan i första hand som ett icke-materiellt fenomen. Varför då göra en 
detaljerad textanalys? Jo, för att värdegrundens innebörd och funktion i organisationen kommer till 
uttryck i texterna. Texterna etablerar också en viss relation mellan avsändare och mottagare, vilket 
påverkar hur värdegrunden som fenomen kan förstås. 

Förhoppningen är att nå ett resultat som kan vara av intresse för regionen, men också att bidra till en 
något större förståelse av värdegrunden som texttyp och styrmedel även i ett större perspektiv. 

1.2  Region Gävleborgs värdegrundsarbete 
Region Gävleborg är en regional, politiskt styrd myndighet med ansvar för bland annat sjukvård, 
kollektivtrafik och regional utveckling. 2010-2011 tog de (då Landstinget Gävleborg) fram sin 
värdegrund. Först diskuterade koncernledningen fram sex värdeord. Därefter arbetade alla chefer på en 
chefsdag med vad som menas med värdeorden, vilket ledde fram till sex meningar kopplade till orden. 
Till sist diskuterade medarbetarna i grupparbeten värdeordens roll i den egna verksamheten, och skapade 
handlingsplaner. 

En medarbetarenkät år 2015 ställde frågan ”Upplever du att ni på din enhet arbetar utifrån vår 
värdegrund?” Av fem svarsalternativ valde 66 procent något av de två positiva svaren. Detta uppfattas 
av HR-avdelningen som alldeles för lågt. Svaren varierade dock mycket mellan olika enheter.  

I grupparbetena 2011 tog olika enheter fasta på olika aspekter av värdegrunden. Exempelvis 
konkretiserade kommunikationsenheten värdegrunden främst som ett rättesnöre för hur de inom enheten 
ska bete sig mot varandra, och kopplade den inte till sitt kommunikationsarbete. 

Sedan 2011 har det tillkommit många medarbetare, dels genom personalomsättning, dels genom att 
det gamla landstinget har slagits samman med en mindre organisation som tidigare bar namnet Region 
Gävleborg. Det verkar i dag finnas skillnader i hur stor roll värdegrunden spelar i regionens olika 
verksamheter. De flesta medarbetare bör dock ha mött värdegrunden som text i något sammanhang. 
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2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för Region Gävleborgs värdegrund och för hur olika 
språkliga resurser i värdegrundstexten och i texter som handlar om värdegrunden samverkar i att 
realisera värdegrundens funktion. 
 
Mina frågeställningar är: 
• Vad är lexikogrammatiskt och semantiskt utmärkande för värdegrundstexten och för ett antal texter 

som presenterar och preciserar värdegrunden? Vilka betydelser uttrycks mer respektive mindre 
kongruent och explicit i de olika texterna? 

• Vilken övergripande funktion hos värdegrunden realiseras? I vilken grad är den förpliktigande, och 
vad förpliktigar den i så fall till? Vilka explicita och implicita interpersonella resurser, och eventuella 
andra resurser, används för detta? 

• På vilket vis bidrar intertextuella och intratextuella samspel till att ge värdegrunden dess funktion? 
 
Något förenklat vill jag veta vad värdegrundstexten gör mot sin läsare och på vilket vis den möjliga 
tolkningen snävas in när värdegrundstexten blir läst inom ramen för förklarande texter, exempelvis på 
intranätet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1  En social språksyn och systemisk-funktionell 
grammatik 

En utgångspunkt för denna undersökning är att språk och text är något huvudsakligen socialt, att 
betydelse inte existerar i själva orden och formuleringarna, utan uppstår i mötet mellan avsändare och 
mottagare genom texten. Denna sociala språksyn kan härledas till Bachtins dialogism och har i dag ett 
betydande inflytande över språkvetenskapen, inte minst i Sverige. Inom dialogismen ses texter som 
mångröstade och dialogiska på så vis att olika röster kan samsas och brytas mot varandra  inom en och 
samma text, att texter i första hand är interaktion, och att alla texter förhåller sig till tidigare och senare 
texter. (Ajagán-Lester m.fl. 2003) 

Men en lika central utgångspunkt för undersökningen är att det finns strukturer i vilka språkliga 
resurser – exempelvis ord och grammatiska konstruktioner – vi vanligen använder för att ge upphov till 
en viss betydelse. Detta synsätt är utmärkande för den systemisk-funktionella grammatiken (SFG)1, 
skapad av M.A.K. Halliday. Enligt SFG finns grammatiska val som mer direkt och naturligt än andra 
används för att realisera – ge uttryck för – en viss sorts betydelse. Exempelvis är verb det enklaste, mest 
direkta sättet att tala om aktivitet medan adjektiv är det mest direkta sättet att tala om egenskaper. Detta 
kallas för kongruent realisering. De indirekta, inkongruenta sätten betraktas som grammatiska 
metaforer, vilket alltså innebär att någon annan resurs än den mest direkta och naturliga används för att 
realisera en betydelse eller funktion. (Holmberg & Karlsson 2006:29-30, Holmberg m.fl. 2011:12) 

Standardverket inom SFG är Halliday’s Introduction to Functional grammar (Halliday & Mattiesen 
2014, omarbetad version av Halliday 1985/1994/2004). På svenska ges en god introduktion, som min 
beskrivning utgår ifrån, i Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 2006) och Funktionell 
textanalys (Holmberg, Karlsson & Nord 2011). Den senare har fokus på SFG som textanalysmetod och 
innehåller flera intressanta tillämpningar. 

SFG fokuserar på funktion snarare än på form, alltså vad de lexikogrammatiska uttrycken (ord och 
grammatisk konstruktion) gör i det specifika yttrandet i den specifika situationen (Holmberg & Karlsson 
2006:25). Funktion kan avse detaljnivå, till exempel vilken roll ett visst ord spelar i en sats, men jag 
använder även ordet funktion för den roll hos värdegrunden som uttrycks genom texterna, vad 
värdegrundstexten så att säga gör mot sin läsare. Vid behov förtydligar jag vilken nivå jag avser. 

 Inom SFG ser man det som att det fysiska uttrycket (skrift eller språkljud) realiserar lexiko-
grammatiken, som i sin tur realiserar semantiken (betydelse) som i sin tur realiserar kontexten (Holmberg 
m.fl. 2011:10). Kontexten är sammanhanget eller situationen, och delas in i den relation som råder 
mellan avsändare och mottagare, den verksamhet som kommunikationen ingår i, samt kommunikations-
sätt, exempelvis samtal eller webb (Holmberg & Karlsson 2006:19). Det sker en sorts växelverkan där 
kontexten sätter ramar för de betydelser som kan bli aktuella och begränsar hur de lexikogrammatiska 
uttrycken kan förstås i situationen (Holmberg & Karlsson 2006:20-24). 

Enligt SFG gör vi alltid tre saker med språket, vilket kallas språkets tre metafunktioner: 
• Vi söker kontakt med andra och förhåller oss till dem. – interpersonell metafunktion 
• Vi beskriver våra erfarenheter av världen omkring oss. – ideationell metafunktion 
• Vi ordnar informationen och skapar samband mellan olika bitar av den. – textuell metafunktion 2  

(Holmberg & Karlsson 2006:18) 
SFG som teoretisk modell är lämplig för undersökningen då den betraktar grammatik som något större 
än att sätta etikett på ord. En analys av lexikogrammatik blir ett sätt att undersöka vad vi gör genom 
språk och text, hur vi förhåller oss till varandra och skapar meningsfull representation av våra intryck 

                                                        
1 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är ett annat begrepp som ofta används synonymt med SFG men 

också kan omfatta ett vidare område. Jag skiljer inte dessa åt utan använder genomgående SFG. 
2 Denna metafunktion presenteras inte närmare, då jag inte använder textuella analysbegrepp. 
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(Holmberg & Karlsson 2006:12). Analysbegrepp från SFG blir särskilt användbara i och med att jag är 
intresserad av både värdegrundstextens form, alltså vilka resurser som används, och de betydelser som 
realiseras, samt i förlängningen vilken övergripande funktion hos värdegrunden som realiseras i 
texterna. De analysbegrepp som presenteras i detta avsnitt fungerar i uppsatsen som verktyg för att 
karaktärisera texterna lexikogrammatiskt, vilket i sin tur är ett led i att ringa in värdegrundens funktion 
och de intertextuella samspelen. 

3.1.1 Ideationell metafunktion 

Jag hämtar analysbegrepp från den ideationella metafunktionen för att visa vad som framställs som 
centralt i texterna, vad som sägs om värdegrunden och medarbetarna och hur pass kongruent detta sker. 
Ideationellt ger satser uttryck för processer och deltagare. Processer realiseras kongruent med verb och 
är förenklat det som sker i satsen, medan deltagare är de inblandade, som binds samman av processen 
(Holmberg & Karlsson 2006:74-75). De processtyper som Holmberg & Karlsson (2006 kap. 4) och 
Karlsson (2011) skiljer på är: 
• materiella (Typisk betydelse: göra. Något förändras i den yttre verkligheten) 
• relationella (Typisk betydelse: vara, ha. Beskriver abstrakta relationer.) 
• mentala (Typisk betydelse: uppleva, tänka, tycka, känna, se. Sker i det inre.) 
• verbala (Typisk betydelse: säga, ge uttryck för något. Från det inre till det yttre.) 
Förstadeltagare är det eller den som processen utgår från, exempelvis den som gör något, medan 
andradeltagare är deltagare som påverkas av processen eller binds samman med förstadeltagarna 
(Holmberg & Karlsson 2006:103). Ibland kompletteras deltagare och processer med omständigheter, 
vilket är kringinformation som exempelvis anger hur, var och när processerna utspelar sig (Holmberg 
& Karlsson 2006:103). 

Processer kan realiseras metaforiskt, genom att en processbetydelse nominaliseras, det vill säga 
uttrycks med ett substantiv i stället för med verb (exempel: vägval=någon väljer väg). Nominalisering 
är ett viktigt begrepp i undersökningen då det sätter fingret på vilka ideationella betydelser som uttrycks 
mer indirekt, och vilka effekter det ger. Även en kvalitetsbetydelse, kongruent realiserad genom adjektiv 
eller adverb, kan nominaliseras (exempel: trygghet=någon är trygg). 

Inpackning av process- och kvalitetsbetydelser kan fungera på olika vis och ha olika orsaker. Det kan 
vara ett sätt att komprimera och koncentrera text och åstadkomma en typiskt skriftspråklig stil, det kan 
göras för att kunna jämföra och resonera om process- och kvalitetsbetydelser och det kan vara ett sätt 
att undvika att nämna deltagare. (Karlsson 2011:31-32) 

3.1.2 Interpersonell metafunktion 

Jag använder analysbegrepp från den interpersonella metafunktionen särskilt för att undersöka vad 
texterna på ett lexikogrammatiskt plan gör mot läsarna och hur detta medverkar i att realisera 
värdegrundens funktion. Begreppen hjälper även till att sätta fingret på vilken relation som etableras 
mellan avsändare och mottagare, vilket bidrar till en förståelse för funktionen och hur den realiseras. 
Interpersonella begrepp väntas exempelvis visa om och hur texterna förpliktigar läsarna. Det 
interpersonella begreppet språkhandlingar är centralt. Språkhandlingar delas in i: 
• påstående (givande av information, responsdrag: bekräftelse/ifrågasättande) 
• fråga (krävande av information, responsdrag: svar/avstående) 
• erbjudande (givande av varor eller tjänster, responsdrag: accepterande/avvisande) 
• uppmaning (krävande av varor eller tjänster, responsdrag: åtagande/vägran)  
(Holmberg & Karlsson 2006:35-58) 

De olika språkhandlingarna öppnar alltså för en viss typ av respons, ett verbalt eller icke-verbalt svar. 
Påståendet pockar i lägre grad än de övriga på sådan respons (Holmberg & Karlsson 2006:49). 

En språkhandling kan uttryckas kongruent, exempelvis då en uppmaning har imperativform, men 
också inkongruent, alltså med en annan språkhandlings kongruenta uttryck, exempelvis uppmaning i 
form av påståendesats (Holmberg & Karlsson 2006 29-30). En kongruent uppmaning kan lyda Vispa 
först äggen pösiga och en inkongruent variant Du vispar först äggen pösiga. 
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Språkhandlingarnas funktion kan modifieras, ändras, med hjälp av modala verb som exempelvis 
uttrycker förpliktelse i olika grad (exempelvis kan, bör, ska), modala satsadverbial (exempelvis säkert) 
eller modalitetsmetaforer (exempelvis Jag vill att du ... och Det är viktigt att ...). Hög förpliktelse 
minskar utrymmet för alternativa handlingar. (Holmberg & Karlsson 2006:58-59, 63-64, 66-69). 

Enligt SFG fungerar endast fria satser som språkhandlingar, det vill säga satser som inte är 
underordnade någon annan sats (Holmberg & Karlsson 118-121). I Hon frågade om de skulle gå 
realiseras ett påstående i den fria satsen. Däremot ställs ingen fråga till läsaren, eftersom om de skulle 
gå utgör en underordnad, bunden, sats. 

Information och förpliktelse kan också gömmas undan för interpersonell förhandling genom att 
placeras i inbäddade satser, det vill säga satser som ingår i deltagare eller omständigheter (Holmberg & 
Karlsson 2006:118-121). Ett exempel: ”En tydlig vision tillsammans med en värdegrund som är 
efterlevd är förutsättningar för (...)”. 

Det som i ideationell analys utgör förstadeltagaren i en fri sats kallas i den interpersonella analysen 
för subjekt. Subjektet är det som den tilltalade enklast hänger upp responsen på. (Holmberg &Karlsson 
2006:37-42). Exempel: Hon är ödmjuk. – Ja, det är hon. Är du ödmjuk? – Ja, jag är ödmjuk. I 
uppmaningar finns inget uttryckligt subjekt, men den tilltalade förväntas förankra responsen – åtagandet 
– i sitt eget handlande (Holmberg &Karlsson 2006:53): Var ödmjuk! [den tilltalade blir ödmjuk]. 

3.1.3  Intertextualitet 

SFG har satser och relationer mellan satser som främsta analysenhet, vilket innebär en viss begränsning 
vid textanalys (Karlsson 2011:36). Vad som uttrycks i en sats påverkar ju ofta hur det är möjligt att tolka 
andra satser. På ett högre plan kan olika texter dessutom samverka i att skapa betydelse i en viss 
verksamhet, och sätta ramar för hur andra texter kan tolkas. Vid sidan om SFG är teorierna om 
intertextualitet därför av värde i denna undersökning. 

Termen myntades av Julia Kristeva när hon gjorde Michail Bachtins texter och teorier kända för 
världen och beskrivs på ett överskådligt sätt i artikeln Intertextualiteter (Ajagán-Lester m.fl. 2003). 
Begreppet är centralt inom Faircloughs (exempelvis 1992) kritiska diskursanalys. En viktig poäng är att 
alla yttranden (bland annat texter) är beroende av tidigare yttranden och ständigt samspelar med andra 
yttranden. Centralt är även att olika röster kan samspela inom en och samma text. (Ajagán-Lester m.fl. 
2003:203). 

Intertextualitet kan vara manifest, så kallat textsamspel, och då främst handla om att texter citeras i 
andra texter. Den kan också ta sig uttryck genom normsamspel, som mer handlar om hur textnormer 
blandas i och lånas mellan texter och texttyper. (Ajagán-Lester m.fl. 2003:222-228) 

Fairclough (exempelvis 1992) använder begreppet interdiskursivitet för normsamspelet, och avser då 
hur olika diskurser, sätt att tala om och se på världen, blandas i texter och gör dem heterogena. Även 
om denna undersökning inte egentligen identifierar diskurser så är begreppet interdiskursivitet relevant 
för att resonera om hur olika delar av en text kan präglas av olika språkliga resurser, och hur detta kan 
vara en strategisk resurs i realiseringen av textens övergripande funktion. 

Ibland har termen intratextualitet använts för att beteckna samspel, citat och hänvisningar inom en 
text (exempelvis Linell 1998, Gårdemar 2013). Det är användbart i denna undersökning då 
värdegrundstexten analyseras inom ramen för andra texter. 

Jag använder i undersökningen intertextualitet som ett överbegrepp för att tala om samspel såväl i 
som mellan texter. Karlsson (2004:85-86) använder inte just detta begrepp i sin undersökning av texter 
i butik men är inne på ett liknande spår. Hon visar hur de texter som hon analyserar samverkar, på så vis 
att vissa texter gör det som andra texter inte kan med hänsyn till relationer, organisationsidentitet och så 
vidare. 
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4 Tidigare forskning 
Det finns ännu inte så mycket text- eller diskursanalytisk forskning om värdegrundstexter. Ett undan-
tag är Nyström Höögs (2015) förstudie som refereras nedan. Det finns dock en hel del svenska och andra 
undersökningar om närliggande texter, som strategier, visioner och arbetsplaner. 

4.1  Förstudie om värdegrundstexter 
Nyström Höög (2015) har som ett led i ett större forskningsprojekt3 gjort en kartläggning av svenska 
myndigheters värdegrundstexter, samt en närläsning av tre myndigheters värdegrunder. Hon menar att 
värdegrundstexterna skiljer sig från majoriteten av myndighetstexter genom att ha de egna medarbetarna 
som primär målgrupp, och samtidigt i någon mån myndighetens kunder, klienter eller brukare (Nyström 
Höög 2015:6). 

Hon ser ingen tydlig enhetlighet i utformningen, men en gemensam nämnare i form av positivt 
laddade värdeord (Nyström Höög 2015:2,7). Socialstyrelsens värdegrund har dock drag som 
förekommer i många värdegrunder, något som Nyström Höög exemplifierar med följande citat: ”Vi är 
sakliga. Vårt arbete är rättssäkert och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi förmedlar 
enhetliga budskap och redovisar öppet grunderna för våra ställningstaganden och beslut.” (Nyström 
Höög 2015:10). 

Det finns drag i det exemplet som hon känner igen från flera andra värdegrundstexter: subjektet i 
satserna, vilket oftast står först i satsen, är ett vi som kan tänkas stå för medarbetarna, och satserna  är 
ofta påståenden utan modalitet. Hon drar en parallell till en brittisk undersökning av policytexter mot 
diskriminering vid universitet. Ahmed (2007, enligt Nyström Höög 2015:10) poängterar där att 
påståenden av detta slag inte inbjuder till diskussion om vad som behöver göras för att nå det läge som 
påståendena utrycker. Ahmed menar att policytexterna kan komma att tas som intäkt för att situationen 
redan är tillfredsställande, och Nyström Höög menar att samma risk finns hos värdegrundstexterna: 

Det är fäst på pränt att Polisen redan är engagerad och främjar allas lika värde. Det finns inget i textens 
formulering som inbjuder anställda att förhålla sig till formuleringen och fråga sig hur man ska nå fram 
till den situation som värdegrundstexten beskriver. På så sätt kan dokumenten snarare dölja 
missförhållanden än bidra till att lösa upp dem. (Nyström Höög 2015:8-9). 

Andra typiska språkliga drag är att värdegrundstexterna är abstrakta på ordnivå, det vill säga att orden 
ofta har oklar referens, samt att det saknas satsbindning. De kan antingen präglas av mycket 
förpliktelsemodalitet, eller helt sakna modalitet. (Nyström Höög 2015:9) 

Texterna har många drag gemensamma med exempelvis visionstexter och marknadsföringstexter, 
vilket Nyström Höög menar kan göra det svårt för läsarna att förstå texternas funktion och att skilja 
deras roll från andra texters. Hon menar att texterna också kan vara problematiska för läsaren i det att 
de reglerar förväntningar på ett visst beteende. (Nyström Höög 2015:12) 

Nyström Höög betraktar värdegrundstexterna i första hand som ett verktyg för att skapa en anda inom 
en myndighet. De ”hör hemma i en managementkultur där det gäller att få medarbetarna att känna 
                                                        
3 Förstudie inför Anders Björkvalls och Catharina Nyström Höögs pågående forskningsprojekt ”En ny genre 

och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter”, där de undersöker värdegrundstexter vid 
svenska myndigheter för att utveckla en kritisk förståelse för värdegrundsgenren, dess uppbyggnad och 
intertextuella relationer till andra genrer och texter i offentlig och privat sektor. De ser den relativt nya 
genren som ett uttryck för ett offentligt ledarskap som åtminstone på ytan är mindre auktoritärt, och 
intresserar sig för de ideologiska och genrehistoriska mekanismer som ligger bakom texttypen och den 
ledarstil de ger uttryck för. Värdegrundstexternas allt större betydelse ser de som en betydande förändring 
i svenska myndigheters institutionella identitet, en förflyttning av fokus från myndighetens funktion till de 
anställdas beteende och attityder. Se även http://anslag.rj.se/sv/anslag/49905. Min undersökning 
ansluter till och inspireras av detta forskningsprojekt, men styrs inte av det i fråga om exempelvis 
materialval eller metod. 
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stolthet över att tillhöra en enhet som är effektiv och som handlar rätt” (Nyström Höög 2015:12). Hon 
bedömer samtidigt att texterna ofta har oklara avsändar- och mottagarroller och dubbla syften: ”dels att 
vara verktyg för styrning av myndighetens personal, dels att ge ett slags löfte till de medborgare som 
har ärenden till myndigheten om en viss kvalitet” (Nyström Höög 2015:12). 

4.2  Strategi- och visionstexter 
Visionära verk (Waaranperä 2013) är en kartläggning av 186 statliga myndigheters visionstexter. Den 
visar bland annat att ord som öppenhet, effektivitet och service är mycket frekventa i dessa, och att 
ekonomivärden ofta framhävs på bekostnad av demokrativärden (Waaranperä 2013:11, 13-14). 
Waaranperä problematiserar hur uppräkning av positiva värden, exempelvis kvalitet och effektivitet, 
innebär ett förbiseende av potentiella motsättningar mellan dem. 

Vaara m.fl. (2010) undersöker en strategisk plan för utvecklingen av staden Lahti i Finland, dels 
genom textanalys dels etnografiskt. De identifierar fem diskursiva drag, vilka de tror kan gälla 
strategigenren i stort: ”self-authorization, special terminology, discursive innovation, forced consensus 
and deonticity” (Vaara m.fl. 2010: 685). Detta innebär att texten benämner sin egen roll och makt, 
använder ett särskilt strategivokabulär, lanserar ett nytt sätt att se på och tala om saker, förutsätter att 
alla tänker och tycker lika, samt innehåller språkliga resurser som gör den förpliktigande. Vaara m.fl. 
menar att dragen inte bara karaktäriserar strategitexten utan är viktiga faktorer för att förstå hur strategin 
får kraft att påverka och förändra saker. 

Hellberg (2008) gör en kritisk analys av olika tiders läroplaner för ämnet svenska och hur olika röster 
och perspektiv kommer (och tillåts komma) till uttryck i texterna. Han betraktar påståenden i styrande 
texter som tecken på en monologisk självklarhet (Hellberg 2008:29). Han menar också att preskriptiva 
texter kan bli vaga och otydliga på grund av en konsensussträvan och en ovilja att låta eventuella 
konflikter vara synliga (Hellberg 2008:35). 

Ledin & Machin (2015) undersöker den multimodala kommunikationen vid Örebro universitet, bland 
annat ett strategidokument. De kommer bland annat fram till att forskningspraktiken genom punktlistor, 
samordning med mera fragmenteras och bryts ned till separata, utvärderingsbara enheter. De menar att 
detta motverkar en kritisk diskussion om exempelvis samband och orsaksförhållanden. 

Mulderrig (2011 och 2012) intresserar sig för språkbruket hos New Labour i Storbritannien under 
Blair-tiden. Hon undersöker White papers, en sorts policydokument, och identifierar (i 2011) olika 
sorters språkliga konstruktioner som hon benämner managing actions, vilka används i stället för mer 
kongruenta sätt att uppmana, styra och ställa krav. I dessa tar avsändaren – regeringen – antingen rollen 
som overseer, leader eller facilitator (Mulderrig 2011:54), det vill säga övervakare, delegerande ledare  
eller möjliggörare. Konstruktionerna har ingen given form utan konstrueras ibland med olika grad av 
modalitet och ibland inbäddade i substantiv. Enligt Mulderrig (2011:51) framställer managing actions 
auktoriteten hos avsändaren som mildare än om rena imperativ hade använts, samtidigt som mottagaren 
framställs som mer självständig. Mulderrig menar att detta mer indirekta sätt att styra och ställa krav på 
ytan innebär lägre grad av auktoritet, men samtidigt innebär en hög grad av underliggande auktoritet: 
”‘Managing Actions’ (1) render government control apparently more indirect, and yet retain control by 
(2) specifying outcomes (the managed action), (3) presupposing necessity, and in some cases (4) 
assuming volition.” (Mulderrig 2011:52) 

Hodge (2006) visar hur en strategisk plan från det mexikanska regeringskansliet i fråga om språk, 
struktur och diskurs tydligt påminner om det som lärs ut i universitetens ledarskapsläroböcker. Hans 
undersökning lyfter fram hur myndighetstexter präglas av en marknadsdiskurs inspirerad av 
näringslivets villkor och en nyliberal världsordning. Ett sådant perspektiv finns i flera av de 
diskursanalytiska undersökningar som nämns i detta avsnitt, exempelvis Ledin & Machin (2015) och 
Vaara m.fl. (2010). 

Hamberg (2011) gör en systemisk-funktionell analys av en språkutvecklande arbetsplan/vision på en 
skolenhet. En av hennes främsta poänger är att kontexten och den aktuella läsaren i stor utsträckning 
påverkar hur interpersonella språkhandlingar kan betraktas. Detta gäller särskilt påståendesatser i 
presens, vilka har en förmåga att realisera påståenden, uppmaningar och erbjudanden. Hon tar bland 
annat exemplet ”Pedagogerna använder ett rikt, nyanserat, allsidigt språk och är noga med uttal och 
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grammatiskt korrekt språk” (Hamberg 2011:144). Enligt Hamberg kan språkhandlingen där ses som 
givande av information, det vill säga ett påstående om något som redan existerar, men också som 
uppmaning för de pedagoger som arbetar i verksamheten, samt som ett erbjudande av en tjänst som 
framtida elever får möjlighet att ta del av (Hamberg 2011:144). Hamberg menar att just påståendesatser 
utan modalitet spelar en viktig roll i att öppna texten för flera tänkta läsare, medan kongruenta 
uppmaningssatser däremot hade stängt ute många potentiella läsare och gett dem rollen som en sorts 
tjuvläsare (2011:145). 

Även Vaara m.fl. (2010) lyfter fram påståendesatser, då det analyserade strategidokumentet enbart 
innehåller sådana. De menar att satserna får en uppmanande funktion i och med att syftet med den 
strategiska planen är att påverka framtida handlingar. De betraktar alltså språkhandlingarna som 
interpersonella grammatiska metaforer mot bakgrund av textens övergripande syfte, en bedömning som 
kräver god kännedom om textens syfte. 

Karlsson (2004) undersöker varken myndighetstexter eller styrdokument men jag anser ändå att 
hennes resultat är relevanta då hon intresserar sig för arbetslivstexter i den så kallade nya 
arbetsordningen – New Work Order – som kontrasteras mot den äldre, industriella ekonomin där 
arbetarna i princip skulle utföra det de blev tillsagda, och där en märkbart auktoritär ledarstil var mer 
gängse än i dag. Hon visar att texter i butiksanställdas vardag konstruerar medarbetaren som en 
medveten och lojal partner som behöver vara delaktig i företagets mål och strategier, självständig men 
på rätt sätt. (Karlsson 2004:64-65) 

Flera av de nämnda undersökningarna uppmärksammar liksom Nyström Höög (2015) en strategisk 
och glidande användning av pronomenet vi (Karlsson 2004, Mulderrig 2011 och 2012, Ledin & Machin 
2015). Mulderrig (2012) fokuserar på hur Blair-regeringen systematiskt använde vi för att legitimera en 
nyliberal politik, samtidigt som pronomenet framställde politiken som inkluderande. 

 



 9 

5 Material och metod 
Undersökningen sker i form av textanalys av Region Gävleborgs värdegrundstext samt av tre andra 
texter från Region Gävleborg där värdegrundstexten ingår som en del. Mitt intresse riktar sig 
huvudsakligen mot värdegrundstexten, medan analysen av övriga texter främst bidrar till att förstå 
värdegrundens funktion och hur olika resurser, texter och textdelar samverkar för att realisera 
funktionen. Nedan presenteras textmaterialet samt undersökningens metod. 

5.1  Textmaterial 
I följande tabell presenteras och beskrivs de texter som analyseras i undersökningen. 
Tabell 1. Beskrivning av de fyra texter som utgör undersökningens material. 

Text Beskrivning Omfång Publicering Form och illustrationer 

Värdegrundstexten Regionens 
värdegrundsdokument 
med tre ordpar och sex 
satser. 

Cirka 80 
ord. 

Olika, 
främst som 
del av 
andra 
texter. 

(Analyseras inte som egen 
kommunikationsprodukt.) 

Intranätstexten Introduktion till 
regionens värdegrund 
och vision. 

(Ett stycke handlar 
enbart om visionen, 
och analyseras inte.) 

Cirka 
300 ord. 

Webbsida 
på 
regionens 
intranät. 

Formaterat som webbtext. 
Illustreras med färgplattor 
med värdeorden samt ett 
mindre collage av 
logotyp, visionstext och 
närbild på vårdpersonal. 

Strategitexten Utdrag ur regionens 
kommunikations-
strategi, sidorna 8-9, 
vilka berör 
värdegrunden. 

Två 
sidor, 
cirka 
300 ord. 

PDF på 
intranätet. 
Även 
avsedd för 
tryck. 

Formgiven trycksak med 
omfattande grafiska 
illustrationer om flera 
fotografier. 

Välkomstbrevet Brev med information 
om värdegrunden och 
introduktion för alla 
nyanställda. 

En A4-
sida, 
cirka 
250 ord. 

PDF som    
e-postas till 
alla 
nyanställda. 

Formgiven PDF med 
rubriker och grafik i rosa. 
Ett foto med vårdpersonal 
i närbild, ett foto med en 
cyklist och en buss. 

 
I undersökningen använder jag ordet värdegrundstexten om värdegrunden i form av text. Dess olika 
delar kallar jag värdeord eller värdeordpar, samt värdegrundsmeningar. Med värdegrunden avser jag 
inte texten, utan värdegrunden som fenomen. Orden intranätstexten, strategitexten och välkomstbrevet 
använder jag om dessa texter exklusive värdegrundstexten, för att kunna hålla isär drag som är typiska 
för kring text respektive värdegrundstext.  
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5.2  Insamlingsmetod 
Inledningsvis gjorde jag sonderande intervjuer med en kommunikatör på kommunikationsenheten, en 
kommunikationsstrateg vid ledningskontoret och en HR-strateg vid HR-avdelningen. Utifrån 
intervjuerna kom vi överens om ett stort antal texter som jag fick via e-post. En översiktlig genomgång 
av texterna ledde till mitt avsmalnade syfte och materialval. Intervjuerna analyseras inte i 
undersökningen, utan tjänar dels som underlag för valet av texter, dels som källa till beskrivningen av 
regionens värdegrundsarbete (avsnitt 1.2) och texternas kontext. 

5.3  Analysmetod 
Analysbegrepp hämtas till största del från SFG, samt även från dialogism/kritisk diskursanalys. Jag 
analyserar dels texterna var för sig, dels värdegrundstexten så som den framträder när den utgör en del 
av övriga texter. 

5.3.1 Intertextualitet 
Jag gör en intertextuell analys i två steg. Inledningsvis analyserar jag hur texterna på ett övergripande 
plan förhåller sig till varandra. Jag identifierar textsamspel (manifest intertextualitet), närmare bestämt 
hur värdegrundstexten citeras i övriga texter, samt den intratextualitet som uppstår i och med detta. (Se 
avsnitt 3.1.3 för förklaring av termerna.) Intratextualitet använder jag om explicita hänvisningar inom 
texten, vilka gör att betydelser och funktioner som kommer till uttryck i en del av texten kommer att 
avse en annan del. 

Det andra steget kommer efter textanalysen av respektive text, vilken beskrivs nedan. Jag analyserar 
då de ramar som kringtexterna sätter för hur värdegrundstexten kan tolkas, och vilken funktion hos 
värdegrundstexten som kringtexterna realiserar. Jag återknyter till den inledande analysen och beskriver 
vilken roll som inter- och intratextuella samspel har i att realisera värdegrundstextens funktion och göra 
den möjlig. Jag berör då interdiskursivitet i fråga om hur språkliga normer och resurser varierar mellan 
olika delar av texterna, och vilken roll den variationen spelar. 

5.3.2 Systemisk-funktionell textanalys 

Textanalyserna inleds med en beskrivning av kontext, närmare bestämt relationer, verksamhet och 
kommunikationssätt (se avsnitt 3.1). Därefter analyseras de i följande steg, vilka presenteras nedan: 
• Deltagare och processer 
• Nominalisering 
• Tilltal och avsändare 
• Språkhandlingar och modalitet 
• Inbäddade satser och förutsatt åtagande 

Alla analyssteg har som ett av sina motiv att allmänt identifiera typiska drag i respektive text, till 
exempel om det förekommer mänskliga andradeltagare, om processer ofta nominaliseras, om de har ett 
läsartilltal och en avsändarnärvaro, huruvida betydelse göms undan för interpersonell förhandling och 
så vidare. Denna karaktärisering har, vad gäller värdegrundstexten, ett värde i sig. Den säger något om 
hur en värdegrundstext kan vara utformad, och blir på så vis ett litet komplement till Nyström-Höög 
(2015). Övriga texter är jag inte på samma vis intresserad av som texttyper. Skälet att undersöka vad 
som är lexikogrammatiskt och semantiskt utmärkande för dem är snarare att komma åt värdegrundens 
funktion och se vilka resurser i de olika texterna som medverkar till att realisera den funktionen. Detta 
blir också ett steg mot att analysera hur resurser i olika texter och textdelar samverkar intertextuellt. 

Analysmetoden är inte i första hand kvantitativ. Ibland räknar jag, exempelvis antal processer av ett 
visst slag, som ett sätt att karaktärisera texten. Textmaterialet är dock för litet för en statistisk jämförelse 
mellan texterna. Dessutom ser jag det utifrån undersökningens syfte som mer fruktbart att resonera om 
när exempelvis form och kontext drar tolkningen åt olika håll, än att redovisa ett omfattande kvantitativt 
resultat. Nedan presenterar jag analysmomenten närmare. För definition av termer, se avsnitt 3.1. 
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5.3.2.1 Deltagare och processer 

Begreppen processer och deltagare används i analysen för att visa vem och vad som är centrala och 
aktiva i texterna, vad texterna beskriver eller uppmanar till och vilka processer som kopplas till 
värdegrunden respektive medarbetarna. Jag identifierar förstadeltagarna i texternas fria och bundna 
satser och vilka processer dessa deltar i, samt gör en mer översiktlig analys av andradeltagarna. 
Processanalysen utgår för enkelhets skull främst från form, alltså vilket verb som används för att 
realisera processen, och vid tveksamhet nämner jag hellre två processtyper än väljer en. Så gör jag dels 
för att detta moment inte ska gå ut över andra analyssteg som är av ännu större vikt utifrån 
undersökningens syfte, dels för att gränsfall kan vara intressanta.  

5.3.2.2 Nominalisering 

Jag undersöker dels i vilken utsträckning nominalisering förekommer i de olika texterna, dels vilka 
processtyper och kvaliteter som döljs bakom nominaliseringarna. Detta drag anses vanligen göra texter 
mer abstrakta och oklara, bland annat genom att inga processdeltagare behöver nämnas. De som gör 
eller är något blir osynliga i texten. (Hallesson 2011:41, Karlsson 2011:31-32). Analysen sätter fingret 
på vilka ideationella betydelser som uttrycks mer indirekt och säger något om texternas stil. 

5.3.2.3 Tilltal och avsändare 

Interpersonellt undersöker jag tilltal och omtal i form av personliga pronomen som kan tänkas avse 
avsändare eller mottagare. Det väntas bland annat säga något om relationen mellan avsändare och 
mottagare. Störst fokus kommer att riktas mot pronomenet vi, vilket bedöms vara centralt för att förstå 
den aktuella värdegrunden och hur dess övergripande funktion realiseras. 

Vi kan ideationellt ha varierande referenter, vilket får följder för hur pronomenet fungerar 
interpersonellt. Det uppmärksammar bland andra Karlsson (2004). Jag skiljer i enlighet med Karlsson 
på ett inkluderande och ett exkluderande vi, utifrån om läsaren omfattas av och därmed tilltalas genom 
vi eller inte. Det är möjligt att strategiskt sudda ut gränsen mellan inkluderande och exkluderande vi  
genom växlande och glidande användning, vilket Mulderrig (2011 och 2012) uppmärksammat i 
undersökningar av New Labour-dokument i Storbritannien. Mulderrig (2011:22) visar hur politik 
legitimeras genom följande mönster (där I står för inkluderande vi, E för exkluderande vi och ? för ett 
ambivalent mellanting): ”We [I] live in a competitive and changing world + we [?] must respond with 
X activity + we [E] will provide the following policy solution.” På så vis förutsätts läsaren dela 
avsändarens vilja. Det kan jämföras med Karlssons arbetslivstexter där vi-tilltal bidrar till att få 
medarbetarna att räkna in sig i själva företaget och ta på sig ansvar (Karlsson 2004:75-76). 

Jag kommer att undersöka om texternas vi inkluderar eller exkluderar läsaren och vilken roll ett vi 
med glidande referens spelar. Detta har nämligen stor betydelse för vilken läsarrespons som är möjlig. 
Vid ett exkluderande vi väntas ett ni i responsen: Vi är ödmjuka. – Ja det är ni. Ett inkluderande vi 
däremot gör att responsen förankras i läsaren och övriga inkluderade (Holmberg & Karlsson 2006:53): 
Vi är ödmjuka. – Ja, det är vi. 

5.3.2.4 Språkhandlingar och modalitet 

Det interpersonella begreppet språkhandlingar är användbart för att undersöka vad texterna på ett 
lexikogrammatiskt plan gör mot sina läsare, något som rimligen medverkar i att realisera 
värdegrundstextens övergripande funktion.  

Jag gör framför allt en bedömning av huruvida påståendesatser realiserar påståenden eller 
uppmaningar. Jag försöker dock inte till varje pris kategorisera varje språkhandling som antingen 
uppmaning eller påstående, utan lyfter i stället fram ett antal illustrativa exempel och intresserar mig för 
hybriditet, det vill säga en samtidig realisering av olika språk-handlingar. Hybrida språkhandlingar är 
särskilt intressanta då de kan fungera strategiskt. Uppmaningar i påståendesatser blir nämligen mindre 
befallande och får en mer rådgivande ton (Holmberg & Karlsson 2006:54). Jag ser det dock inte som att 
innebörden blir mindre befallande. 

Karlsson problematiserar kategoriseringen i Var finns betydelsen – i semantiken, i grammatiken eller 
i kontexten? (2005). Hon menar att om man vill hålla fast vid idén om grammatiska metaforer kan man 
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betrakta hela texter som en sorts makrometaforer. Då kan man se det som att vissa texttyper för med sig 
tolkningsramar och perspektiv, och att läsaren använder sina kunskaper om verksamheten där texten 
ingår för att (om)tolka språkhandlingarnas funktion. (Karlsson 2005:102-103) 

För att inte låta kontexten helt ta över analysen kan man som textanalytiker variera sitt perspektiv: 
uppifrån, nedifrån och från sidan (Holmberg 2011: 104-105). I analys ovanifrån tar man stor hänsyn till 
kontexten och den relation som råder mellan avsändare och mottagare. I analys nedifrån utgår man från 
form, det vill säga vilka lexikogrammatiska resurser som används, exempelvis tempus, subjekt och 
modala verb. I analys från sidan testar man vilka responsdrag som är möjliga och rimliga i 
sammanhanget. Det går inte att bortse från något av perspektiven, men jag fäster i min analys särskild 
vikt vid responsdragen. Det speciella med hybrida språkhandlingar är att de samtidigt öppnar för olika 
responsalternativ, exempelvis bekräftelse och åtagande (Holmberg & Karlsson 2006:54). 

Exempelvis kan man se det som att ”Vår gemensamma värdegrund ska prägla all verksamhet och 
utveckling i regionen” öppnar för påståenderesponsen bekräftelse (ja så är det, ja det ska den) alternativt 
förnekande (nej det ska den inte). Men den responsen innebär samtidigt ett åtagande eller vägran att leva 
upp till det som påstås, alltså den respons som hör till språkhandlingen uppmaning. Därmed betraktar 
jag språkhandlingen som hybrid. 

Vid kongruenta uppmaningar finns inget explicit subjekt att fästa språklig respons vid (se avsnitt 
5.3.2.3). Då förväntas läsaren i stället se sig som icke-språkligt subjekt och förankra sin respons i sitt  
agerande. (Holmberg & Karlsson 2006:53) Vid inkongruenta uppmaningar kan det finnas ett språklig 
subjekt, exempelvis vi i värdegrundstextens ”Vi gör rätt saker på rätt sätt”. Om läsaren kan identifiera 
sig med detta subjekt ligger det närmare till hands att uppfatta språkhandlingen som en uppmaning. 
Dock kan det även på andra vis stå klart att uppmaningen avser läsaren, exempelvis i ”Tillsammans 
skapar visionen och värdegrunden tydlighet i riktning och förhållningssätt för oss som arbetar här”. 

5.3.2.5 Inbäddade satser och förutsatt åtagande 

Jag undersöker även om förpliktelse kommer till uttryck på andra vis än genom explicita interpersonella 
resurser. Exempelvis ser jag det modala förpliktigande verbet ska i en bunden eller inbäddad sats som 
att ett åtagande förutsätts trots att själva språkhandlingen inte modifieras. Jag uppmärksammar även 
betydelser som kommer till uttryck ideationellt, i process och deltagare, och som på något vis innebär 
krav eller åtagande inför framtiden.  

Att förpliktelse kan åstadkommas på andra vis än genom interpersonella val visar exempelvis 
Mulderrig (2011) som i ett policydokument från Blair-regeringen identifierar olika styrande 
konstruktioner som hon benämner managing actions, vilka används i stället för mer kongruenta sätt att 
uppmana, styra och ställa krav (refereras i avsnitt 4.2). Helgesson (2011) visar i en studie av 
kravställande i platsannonser att modalitet och modalitetsmetaforer endast används i mindre 
utsträckning. I stället realiseras förpliktelsen ofta genom att modalitet packas in i ideationella 
grammatiska metaforer, exempelvis substantivet krav, som görs till deltagare i relationella processer 
med en icke-närvarande kravställare (Helgesson 2011:134). 

Utifrån deras slutsatser låter jag detta analyssteg bli prövande och inte låst vid en viss grammatisk 
konstruktion. Till hjälp tar jag en analys av möjliga och rimliga responsdrag. Om en bekräftelse av ett 
påstående samtidigt rimligen medför ett åtagande inför framtiden försöker jag identifiera vad som bidrar 
till detta. Förutom inbäddad modalitet kan det exempelvis röra sig om ord som aktualiserar att något 
avser framtiden, som riktlinjer, vägledning och styra.  

Denna analys väntas säga något om i vilken utsträckning texterna har en förpliktigande, styrande 
funktion och hur den funktionen i så fall realiseras, samt hur förpliktelse göms undan för interpersonell 
förhandling. 
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6 Resultat 

6.1  Intertextualitet – inledande analys 
Värdegrundstexten är en tydligt avgränsad och erkänd text. Den förekommer dock sällan på egen hand 
utan oftast tillsammans med någon sorts metatext. Texten ingår som en del av de tre övriga texter jag 
analyserar. I dessa har den kvar sin karaktär av egen text bland annat genom att den behåller sin 
utformning med värdeordparen som rubriker följda av värdegrundsmeningar. Hela värdegrundstexten 
citeras i och omtalas i övriga texter, vilket kan betraktas som en sorts manifest intertextualitet, Detta ger 
även upphov till intressanta möten mellan olika stilar, en sorts interdiskursivitet på så vis att 
textnormerna i värdegrundstexten blandas med textnormer i kringtexterna. Detta förhållande framstår 
som en viktig resurs för att realisera värdegrundens funktion, vilket jag återkommer till i avsnitt 6.6.5. 

Värdegrunden är ett mycket frekvent ord i alla kringtexterna, samtidigt som värdegrundstexten är det 
språkliga uttrycket för värdegrunden. Det att texterna hela tiden omtalar värdegrunden gör att funktioner 
och auktoritet som kommer till uttryck i en del av texten kommer att avse en annan (se 6.6.5). Vad 
kringtexterna säger ideationellt om värdegrunden får konsekvenser för hur värdegrundstexten kan 
förstås ideationellt, och de interpersonella resurserna i kringtexterna får konsekvenser för 
värdegrundstextens interaktion med läsarna. Det är alltså till stor del genom samspelet mellan resurser i 
olika delar av texterna som värdegrundens funktion realiseras. Denna funktion analyseras närmare i 
avsnitt 6.6. 

6.2  Värdegrundstexten 

6.2.1 Introduktion till texten och kontexten 

Värdegrundstexten lyder i sin helhet: 

”Vår värdegrund 
Professionalism och ansvar 
Vi gör rätt saker på rätt sätt med ansvar för helheten. Vi vet vem och vilka vi är till för med vilja att 
ständigt förbättra oss. 
Respekt och ödmjukhet 

Vi är lyhörda och närvarande i varje möte. Vi skapar trygghet genom att acceptera olikheter, visa 
intresse, lyssna och bekräfta dem vi möter. 
Öppenhet och ärlighet 
Vi säger som det är och gör det vi säger. Vi skapar förtroende genom tydlighet och kunskap.” 

Den finns publicerad i en rad olika sammanhang och har på så vis inte en entydig kontext. Regionens 
medarbetare kan betraktas som kollektiv avsändare eller som kollektiv mottagare, beroende på om 
läsarna är medarbetarna själva, politiker, patienter, medborgare och så vidare. I olika kontexter och med 
olika läsare kan texten få olika funktioner. Vilka låter jag bli att spekulera i, utan låter denna inledande 
analys av värdegrundstexten framför allt bidra till att ge svar på vad som är lexikogrammatiskt och 
semantiskt utmärkande för texten och vilken sorts betydelse som den undviker att realisera kongruent. 
Värdegrundstextens funktion analyseras närmare inom ramen för övriga texter (se avsnitt 6.6). 

6.2.2 Deltagare och processer 

Alla textens satser är fria, det vill säga inte underordnade. Pronomenet vi inleder alla satser och är som 
enda förstadeltagare mycket viktig i värdegrundstexten. Dess referentiella syftning framgår dock inte av 
texten. Vi deltar i alla typer av processer, men i flest materiella. 
• Materiella: ”Vi gör rätt saker”, ”Vi skapar trygghet”, ”(Vi) gör det vi säger”, ”Vi skapar förtroende” 
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• Mentala: ”Vi vet vem och vilka vi är till för” 
• Relationella processer: ”Vi är lyhörda och närvarande i varje möte” 
• Verbala: ”Vi säger som det är” 

Många materiella processer framställer vi som en aktiv part, samtidigt som variationen möjligen kan 
uppfattas som att värdegrunden omfattar alla olika aspekter av vi:s existens och agerande – vad vi gör, 
tänker, säger och hur vi är. 

Det finns inga mänskliga andradeltagare i texten. Den enda gången texten refererar till någon 
människa på annat sätt än som vi är i omständigheten ”genom att (...) bekräfta dem vi möter” och i 
andradeltagaren i ”Vi vet vem och vilka vi är till för”. Dem, vem och vilka har dock oklar syftning. 
Värdegrundstexten slår inte fast vilka vi är till för; det förväntas läsaren fylla i. Att det saknas mänskliga 
andradeltagare gör, i kombination med den oklara syftningen hos vi, texten vag och öppen för olika 
tolkningar. Dessutom är flera av de icke-mänskliga andradeltagarna också otydliga: gör rätt saker, säger 
som det är. Sammantaget är texten därmed vag i fråga om vem och vad som avses och berörs. 

6.2.3 Nominalisering 

I värdegrundsmeningarna finns åtminstone en nominaliserad process: med vilja att. Uppackad skulle det 
bli en mental process med vi som förstadeltagare: Vi vill ständigt förbättra oss. 

De flesta av textens nominaliseringar verkar dock inte i första hand packa in processbetydelser utan 
snarare kvalitetsbetydelser (Karlsson 2011:31), alltså hur någon eller något är: trygghet, ödmjukhet, 
öppenhet, ärlighet och så vidare. Dessa är i några fall förstadeltagare i materiella eller mentala processer. 
Ofta står de för sig själva i form av värdeord eller så fungerar de som andradeltagare eller ingår som 
huvudord i prepositionsfraser som utgör omständigheter.  

Dessa kan dock förstås på många olika vis och packas upp i form av olika processtyper. Öppenhet 
och ärlighet till exempel skulle kunna stå för Vi är ärliga och öppna (inneboende egenskap, relationell 
process med kvalitetsbetydelse som attribut), Vi berättar ärligt och öppet om vår verksamhet (sätt, 
verbal process), Vi agerar ärligt och öppet (sätt, materiell process) eller Vi förhåller oss öppet och ärligt 
till X (sätt, mental process). Ansvar kan man känna eller ta i mental respektive materiell bemärkelse, 
eller uttrycka verbalt. Denna möjlighet att koppla värdeorden till olika sorters processer bidrar också till 
textens vaghet och stora öppenhet för tolkning. 

Värdegrundstextens nominaliseringar döljer mänskliga andradeltagare, vilket får till följd att det blir 
oklart exempelvis vem trygghet och olikheter gäller i ”Vi skapar trygghet genom att acceptera olikheter, 
visa intresse, lyssna och bekräfta dem vi möter”. Också att ha värdeord i form av substantiv gör 
människor överflödiga. Det går inte att utifrån texten avgöra vad eller vem som respekten, ödmjukheten 
och så vidare riktas mot. De grammatiska metaforerna gör med andra ord texten ideationellt vag och 
otydlig. 

Att värdeorden är nominaliserade innebär dessutom att textens vi inte explicit kopplas till värdeordens 
innebörd. Jämför om det hade stått Vi är ödmjuka eller Vi agerar professionellt; då hade texten inte varit 
riktigt lika öppen för tolkning. 

6.2.4 Tilltal och avsändare 

Det finns inget direkt tilltal i texten i form av du eller ni och inget explicit avsändar-jag. Detta tonar ner 
textens dialogiska karaktär. Det frekventa subjektet vi kan tolkas som ett läsartilltal om det är ett 
inkluderande vi, men också som avsändarens närvaro, alternativt båda delarna. Texten själv ger få 
ledtrådar. Texten har därmed skiftande interaktiv potential beroende på vilka läsarna är, vem de uppfattar 
som avsändare och hur relationen ser ut dem emellan. Det kan jämföras med hur arbetsplanen i Hamberg 
(2011) öppnar för olika mottagarroller. 

6.2.5 Språkhandlingar och modalitet 
Texten består av påståendesatser, samt värdeordparen som inte ingår i satser. Satserna står i presens, 
vilket gör att de förutom påståenden även skulle kunna realisera uppmaningar eller erbjudanden. 
Påståenden är enligt Holmberg & Karlsson (2006:49) den språkhandling som är minst interaktiv, det 
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vill säga som i lägst utsträckning pockar på respons från läsaren. Påståenden öppnar i första hand för 
responsen bekräftelse/ifrågasättande. Om vi tar exemplet ”Vi är lyhörda och närvarande i varje möte” 
skulle responsen, beroende på läsare och så vidare, kunna lyda  Ja, det är vi/ni, Jaha vad bra att ni är 
det eller Nej, det är vi/ni faktiskt inte. 

Men det går också att föreställa sig situationer då bekräftelsen förväntas följas av ett (i första hand 
icke-språkligt) åtagande att göra och vara så som påståendena och värdeorden anger. För att bedöma om 
påståendesatserna i sin kontext rimligen realiserar påståenden eller uppmaningar krävs dock mer 
kunskap om vem vi refererar till, huruvida det inkluderar läsaren eller inte, om relationen mellan 
avsändare och mottagare eller på annat vis om syftet med texten. 

En typisk ledtråd om att en påståendesats realiserar en uppmaning är modalitet, exempelvis modala 
verb eller satsadverbial. Men värdegrundstexten saknar helt modala verb som ska, måste, bör eller vill, 
liksom modala satsadverbial av typen gärna eller kanske. Det förekommer inte heller subjektiva eller 
objektiva modalitetsmetaforer som Jag vill att du... eller Det är viktigt att ... (Holmberg & Karlsson 
2006:69). Texten är på så vis mycket försiktig i att språkligt upprätta en relation mellan avsändare och 
läsare. Den ser inte ut att kräva något, och framstår som varken auktoritär eller dialogisk. Detta i 
kombination med att avsändar- och mottagarrollerna inte framgår av texten gör den vag och otydlig även 
interpersonellt. 

6.2.6 Inbäddade satser 

Det finns dock exempel på lexikogrammatik som vittnar om ett något auktoritärt förhållningssätt, 
exempelvis då betydelse uttrycks i bundna eller inbäddade satser, vilket enligt SFG innebär att de inte 
öppnar för interpersonell förhandling om det som uttrycks (Holmberg & Karlsson 2006:118-120, 130). 
”Vi säger som det är” förutsätter att det är på ett visst vis, att det objektivt går att slå fast hur det (det 
vill säga verkligheten) är, vilket undertrycker att olika människor kan se saker ur olika synvinklar. 

Det är inte bara satser som bidrar till detta. Formuleringen ”Vi gör rätt saker på rätt sätt” förutsätter 
att det finns ett sätt som är rätt och saker som är rätta. Vad som är rätt är här inte öppet för förhandling, 
utan det förutsätts ett konsensus och en kollektiv uppslutning. 

6.2.7 Sammanfattning och slutsatser 
Värdegrundstexten är vag och mycket öppen för olika tolkningar såväl ideationellt som interpersonellt.  

Ideationellt uppstår vagheten främst genom nominalisering samt frånvaro av mänskliga deltagare vid 
sidan av det mångtydiga pronomenet vi. 

Interpersonellt öppnar vi texten för olika tolkningar, då vi potentiellt kan fungera såväl inkluderande 
som exkluderande. Språkhandlingarna kan uppfattas som påståenden, uppmaningar eller erbjudanden 
beroende på vem läsaren är och hur den uppfattar syftet med texten och relationen till avsändaren. 
Påståendeform i presens utan modalitet möjliggör de olika tolkningarna. Interpersonell vaghet är även 
en följd av en otydlig avsändare och av värdeord som staplas på varandra utan att ingå i språkhandlingar. 
Vagheten öppnar värdegrundstexten för olika läsarroller och förståelser. Eftersom texten är så vag går 
det inte att svara på vilken som är textens huvudsakliga funktion, utan då behövs en tydligare kontext. 
Texten har på egen hand potential att realisera olika funktioner, exempelvis styrande, identitetsskapande, 
marknadsförande eller informerande. 

Texten framstår som varken dialogisk eller särskilt auktoritär, utan försiktig i att etablera en relation 
till läsaren. Den bjuder inte in till diskussion om innebörden, men är samtidigt beroende av att läsaren 
drar egna slutsatser alternativt får textens roll och syfte tydliggjorda på annat vis.  

6.3  Intranätstexten 

6.3.1 Introduktion till texten och kontexten 

Denna text är en sorts introduktion till regionens värdegrund och vision som finns att läsa på regionens 
intranät. Det talar för att den är ämnad för de egna medarbetarna och inte för externa läsare. Den 
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verksamhet som texten ingår i är komplex, men ett av syftena är enligt texten att göra värdegrunden 
känd och efterlevd bland medarbetarna. 

Texten har ingen explicit avsändare. I kombination med placeringen på intranätet talar det för att se 
den anonyma organisationen som avsändare, och att betrakta innehållet som subventionerat av 
regionledningen. Relationen mellan avsändare och mottagare är därmed den mellan arbetsgivare och 
anställd, mellan en organisation och dess medarbetare (inklusive chefer). Det är en ojämlik relation, där 
arbetsgivaren är i position att ge medarbetarna direktiv. Men det kan också finnas en medveten eller 
omedveten önskan från arbetsgivarens företrädare (exempelvis chefer, HR-avdelning, 
kommunikationsenhet och så vidare) att tona ned det hierarkiska och få medarbetarna att känna sig som 
jämbördiga och medansvariga för verksamheten som helhet, i enlighet med vad som är gångbart i den 
nya arbetsordningen (se Karlsson 2004, refererad i avsnitt 4.2). 

6.3.2 Deltagare och processer 

I textens fria satser är nominalfraser med värdegrunden som huvudord förstadeltagare i åtta 
verbprocesser, varav fem är materiella och tre relationella. Detta gör värdegrunden till en mycket central 
förstadeltagare i texten, och den framställs som något som dels handlar aktivt och dels som något som 
behöver definieras och klargöras. Värdegrunden dominerar som förstadeltagare i större delen av 
intranätstexten, vilket är en skarp kontrast till värdegrundstexten där vi är den enda förstadeltagaren. 

Det finns även andra abstrakta förstadeltagare, även de i materiella och relationella processer: ett 
värdegrundsarbete och ägarskapet av värdegrunden. Det finns dessutom ett par passivkonstruktioner, 
med medarbetarna som underförstådd förstadeltagare i materiella processer: genomförs grupparbeten 
och beslut och handlingar (...) ska göras. 

Det finns också ett fall där vi är förstadeltagare, i en process som kan betraktas som mental eller 
verbal: ”Vi kan likna den vid en mental checklista som (...)”. Vi som deltagare och en process som 
åtminstone delvis drar åt det mentala hållet gör att det textpartiet skiljer sig tydligt från kringtexten i 
övrigt och påminner mer om själva värdegrundstexten. 

Vem syftar då textens vi på? Redan i textens inledning nämns vilka värdegrunden gäller: 
”Tillsammans ska visionen och värdegrunden genomsyra ledningens och medarbetarnas attityder, 
beteenden och agerande på jobbet.” Senare görs en direkt övergång från alla inom Region Gävleborg 
till vi: 

Värdegrunden utgör kärnan av grundvärderingar och förhållningssätt som alla inom Region Gävleborg 
ska arbeta utifrån. Vår gemensamma värdegrund ska prägla all verksamhet och utveckling i 
organisationen. Vi kan likna den vid en mental checklista som vi stödjer oss på i våra vägval och beslut 
i vårt dagliga arbete för att nå våra mål. 

Processernas andradeltagare är ofta abstrakta substantiv och längre nominalfraser, exempelvis: 
”Tillsammans ska visionen och värdegrunden genomsyra ledningens och medarbetarnas attityder, 
beteenden och agerande på jobbet.” I flera fall avses på något vis medarbetarkollektivet, men förutom i 
blockcitatet ovan har människor aldrig rollen som deltagare i fria eller bundna satser. 

6.3.3 Nominalisering 

Nominaliserade verbprocesser är mycket frekventa: beteenden, agerande, utveckling, förhållningssätt, 
vägval, arbete, förståelsen, betydelse, ägarskapet, handlingar och så vidare. Dessa fungerar i stor 
utsträckning som deltagare i materiella och relationella processer. Det finns även någon inpackad 
kvalitetsbetydelse: tydlighet. Uppackade skulle en majoritet av nominaliseringarna stå för materiella 
processer medan andra, som förhållningssätt och förståelse drar åt det mentala hållet. 

Nominaliseringen fungerar sammanpackande och ger texten myndighetskaraktär. De gör på samma 
vis som i värdegrundstexten att mänskliga första- och andradeltagare inte behöver skrivas ut. Det nämns 
inte i förhållande till vem som förhållningssätt, handlingar, attityder och så vidare regleras. Samtidigt 
medför metaforerna att vi eller medarbetarna sällan skrivs ut som förstadeltagare. Det gör att 
medarbetarna inte lika explicit kopplas till processer. Exempel: ”Tillsammans ska visionen och 
värdegrunden genomsyra ledningens och medarbetarnas attityder, beteenden och agerande på jobbet.” 
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6.3.4 Tilltal och avsändare 

Intranätstexten innehåller inget direkt tilltal i form av du eller ni. I stället tilltalar texten vid några 
tillfällen läsaren med vi. Textens vi bör generellt ses som inkluderande läsaren, då den ideationella 
analysen definierade vi som alla medarbetare och ledning i Region Gävleborg, det vill säga de samma 
som intranätstextens läsargrupp.  

Det inkluderande vi konstruerar läsaren som icke-individ, del i ett kollektiv: ”Vår gemensamma 
värdegrund ska prägla all verksamhet och utveckling i organisationen. Vi kan likna den vid en mental 
checklista som vi stödjer oss på i våra vägval och beslut i vårt dagliga arbete för att nå våra mål.” 

Ett inkluderande vi kan fungera relationsbyggande mellan avsändare och mottagare, som ett sätt att 
visa närhet. Men eftersom avsändaren är den anonyma organisationen är det snarast de olika mottagarna 
som relationen byggs mellan, genom att dessa betecknas genom ett kollektivt vi. Textens vi påminner 
samtidigt om det strategiskt glidande vi som Mulderrig (2011) uppmärksammar i New Labours 
kommunikation (se avsnitt 5.3.2.3), och som förutsätter att läsaren delar avsändarens vilja. I följande 
parti pekar vi tydligt mot läsarna: ”som vi stödjer oss på i våra vägval och beslut i vårt dagliga arbete”. 
Det är ju läsarna/medarbetarna som arbetar och beslutar saker. Våra mål avser rimligen däremot hela 
organisationens mål. Det förutsätts alltså att läsarna delar och arbetar mot organisationens mål. 

Ledin och Machin (2015:19) jämför vi i en strategitext med påbud i skolsammanhang av typen ”Nu 
ska vi tvätta våra händer”. Där avser vi i första hand de tilltalade. Även Karlsson (2004:73) 
uppmärksammar ett sådant inkluderande vi som drar mot ni, och ser de språkhandlingar som de ingår i 
som förtäckta uppmaningar. 

De flesta vi finns i denna text dock i inbäddade satser, utan språkhandlingsstatus, och blir på så vis 
inte fästpunkt för respons. Det gör att den dialogiska potentialen hos vi inte nyttjas fullt ut. 

6.3.5 Språkhandlingar och modalitet 

Intranätstexten består helt och hållet av påståendesatser i presens. En stor del av dem fungerar som 
uppmaningar, eller som en sorts hybrida språkhandlingar – som påstår men ändå har en förpliktigande 
funktion. 

Ett villkor för att tolka en sats som en uppmaning är att den aktuella situationskontexten – exempelvis 
relationen mellan skribent och läsare – tillåter en sådan intervention (Holmberg 2011:104). 
Uppmaningar är en rimlig del av maktrelationen mellan arbetsgivare och medarbetare, men betonar 
samtidigt en auktoritär och hierarkisk maktrelation. Det kan också vara mer eller mindre gångbart 
beroende på vad uppmaningen gäller. Karlsson (2004) valde i sin analys av texter riktade till 
butiksanställda att se mentala processer med vi som förstadeltagare som ett tecken på att detta inte 
inkluderade läsarna utan avsåg avsändaren. Att som arbetsgivare uttala sig om vad de underställda 
tänker, känner eller tycker hör kanske inte till vanligheterna, och det kan nog ofta uppfattas som ett 
alltför stort intrång att uppmana till mentala saker – att vilja, tänka och känna på ett visst vis, särskilt 
med tanke på att mentala processer inte alltid går att styra medvetet. 

Fem av textens språkhandlingar modifieras med det starkt förpliktigande verbet ska i en fri sats, vilket 
brukar tala för uppmaningstolkning. Ska förekommer dock aldrig i fri sats i kombination med explicit 
mänskligt subjekt (exempelvis vi eller medarbetarna). I ett fall är det fråga om en passivkonstruktion, 
där läsaren rimligen tolkar sig själv och övriga medarbetare som underförstått subjekt i en uppmaning: 
”Alla beslut och handlingar på både organisations- och individnivå ska göras utifrån värdeordparens 
betydelse.” I övriga fyra fall är det värdegrunden eller visionen eller båda tillsammans som utgör 
subjekt. Exempel: ”Tillsammans ska visionen och värdegrunden genomsyra ledningens och 
medarbetarnas attityder, beteenden och agerande på jobbet, och prägla all verksamhet.” 

I båda exemplen öppnar påståendeformen för responsen bekräftelse eller förnekande: Ja det ska de 
eller Nej det ska de väl ändå inte. Men en bekräftelse av påståendet innebär inte enbart instämmande i 
informationen, utan per automatik även ett åtagande att göra och vara i enlighet med värdeord och så 
vidare. I det andra fallet bygger detta på att värdegrunden och visionen är abstrakta företeelser som inte 
av egen kraft kan utföra materiella handlingar. Någon måste låta det ske, eller snarare se till att det sker. 
Och det som ska präglas och genomsyras är hur läsarna förhåller sig och agerar. Förpliktelsen kommer 
på så vis att avse läsarna. 
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Språkhandlingarna förlorar inte helt sin karaktär av påstående, utan blir till hybrida språkhandlingar. 
För att ett åtagande ska bli aktuellt måste först påståendet bekräftas. Det förpliktigande ska gör ändå att 
funktionen i första hand blir uppmanande. 

Den språkhandling i texten som tydligast drar mot påståendetolkning är ”Ägarskapet av värdegrunden 
ligger helt i linjeorganisationen”. Där finns ingen modalitet, inget läsartilltal, inga passivkonstruktioner 
med läsaren som underförstådd deltagare. Den kan ses som ren information, gissningsvis om vem som 
har makten över värdegrunden. Samtidigt är det inte långsökt att tänka sig att även detta påståenden i 
någon mån, utifrån relationen och kontexten, kan uppfattas som preskriptivt och att en bekräftelse i 
någon mån innebär ett åtagande att arbeta med värdegrunden på ett visst vis. Det kan alltså finnas drag 
av uppmaning även i språkhandlingar som i första hand framstår som kongruenta påståenden. 

6.3.6 Inbäddad förpliktelse och förutsatt åtagande 
Det finns ytterligare språkhandlingar i intranätstexten som i en språkhandlingsanalys i första hand måste 
betraktas som påståenden, men som av olika skäl ändå realiserar en förpliktigande funktion. 
Förpliktelsen ligger då i första hand inbäddat i deltagare eller bundna satser, vilka ju inte har 
språkhandlingsstatus (se avsnitt 3.1.2 samt Holmberg & Karlsson 2006:118-120). 

Till att börja med finns ett par exempel med inbäddat ska, varav ett lyder: ”Värdegrunden utgör 
kärnan av grundvärderingar och förhållningssätt som alla inom Region Gävleborg ska arbeta utifrån.” 
Ska modifierar där ingen fri sats, så utifrån att SFG främst analyserar fria satser som språkhandlingar 
bör detta i första hand ses som ett påstående om värdegrunden. Men även denna konstruktion realiserar 
en förpliktigande funktion, då påståenderesponsen bekräftelse innebär ett samtidigt åtagande att arbeta 
utifrån värdegrunden. 

Antingen måste man se exemplet som en sorts uppmaning, och motivera det utifrån kontexten och 
textens syfte, eller så måste man se det som att ett åtagande förutsätts och förväntas utan uppmaning, 
genom att det är inbäddat i andradeltagaren. Ett åtagande som förutsätts, som inte ens behöver uppmanas 
till, uppfattar jag som minst lika krävande som en kongruent uppmaning. Kanske till och med ännu mer 
krävande då det inte lämnar något utrymme för uppmaningens alternativa respons vägran. Samtidigt 
undviker avsändaren att uppmana eller kräva på ett explicit sätt, vilket gör att kravet på ytan framstår 
som mindre hotande eller auktoritärt. Exemplet förutsätter inte enbart att alla arbetar utifrån 
värdegrunden utan förutsätter också att alla har vissa grundvärderingar och förhållningssätt, det vill säga 
något i huvudsak mentalt. 

Det finns även inbäddningar som utan modalitet bidrar till denna underförstådda förpliktelse, 
exempelvis ”En tydlig vision tillsammans med en värdegrund som är känd och efterlevd är 
förutsättningar för framgångsrika organisationer.” En framgångsrik organisation antas vara positivt och 
eftersträvansvärt. Av det följer att en efterlevd värdegrund är önskvärd, närmare bestämt att någon, 
rimligen medarbetarna/läsarna, lever efter värdegrunden. En framgångsrik organisation förutsätter 
(enligt texten) ett åtagande hos läsarna som motsvarar det åtagande som hade varit en rimlig respons på 
uppmaningar som Lev efter värdegrunden! eller Du bör leva efter värdegrunden! 

Ett annat exempel: ”Tillsammans skapar visionen och värdegrunden tydlighet i riktning och 
förhållningssätt för oss som arbetar här.” Här gäller åtagandet som förutsätts att i framtiden ha en viss 
riktning och ett visst förhållningssätt med visionen och värdegrunden som utgångspunkt. 
Nominaliseringen tydlighet i riktning (...) gör att det inte finns någon sats som kan modifieras med ska. 
Förpliktelsen ligger i stället djupt inbäddad i en nominalfras. Även här realiseras förpliktelsen av 
substantiv som avser framtiden, i kombination med vår: ”I Region Gävleborg är visionen vår målbild 
och värdegrunden vår mentala checklista.” 

En checklista är till för att checka av något, och enligt texten är det som ska checkas av bland annat 
attityder, beteenden, agerande, handlingar, beslut, det vill säga sådant som till stor del ligger i framtiden. 
Påståendet att värdegrunden är vår mentala checklista förpliktigar oss (medarbetarna/läsarna) att 
framöver ha den som checklista, och förutsätter ett åtagande att ha det. Utan modalt ska blir åtagandet i 
ännu högre utsträckning något som bara förutsätts. 



 19 

6.3.7 Sammanfattning och slutsatser 

Intranätstextens lexikogrammatiska drag ger den en relativt traditionell byråkratisk ton, med 
passivkonstruktioner, många inpackade processer och andra abstrakta substantiv, långa nominalfraser, 
förpliktelsemodalitet och få mänskliga deltagare. Nominalisering gör att deltagare inte alltid behöver 
skrivas ut och att medarbetare därmed i mindre utsträckning kopplas till kongruenta processer. 
Materiella och relationella processer dominerar, vilket framställer den mest frekventa förstadeltagaren 
värdegrunden som något aktivt samt något som behöver definieras. 

Värdegrundstexten framstod i analysen ovan (avsnitt 6.1) varken som dialogisk eller auktoritär. 
Intranätstexten framstår inte heller som dialogisk, men som relativt auktoritär. Frånvaron av avsändare 
är påtaglig i hela intranätstexten. Avsändaren förutsätter dock på flera sätt ett åtagande från läsarna, 
vilket skapar en hierarkisk relation. Det saknas dock kongruenta uppmaningar. Det vittnar om en 
distanserad relation och en ovilja att gå rakt på sak. Oviljan kan förstärkas av att det som texten kräver 
delvis är något mentalt – att ha värdegrunden som grundvärderingar och mental checklista. 

Språkhandlingarna är i hög grad hybrida – påståenden som till stor del förutsätter 
uppmaningsresponsen åtagande. Tilltal med vi förekommer. Detta vi inkluderar läsaren och förefaller 
användas strategiskt och glidande. 

6.4  Strategitexten 

6.4.1 Introduktion till texten och kontexten 

Kommunikationsstrategin är ett styrdokument som berör regionens identitet, kärnbudskap och 
kopplingen mellan dessa och konkreta kommunikationsaktiviteter. Strategin beskriver sig själv som ett 
medel för att tillämpa medvetna kommunikationsinsatser för att nå koncernövergripande mål. 
Målgruppen förefaller främst vara de som har kommunikation som yrke samt chefer och andra som har 
strategisk kommunikation som en viktig del av sitt arbete. Det är mindre troligt att exempelvis 
vårdpersonal läser texten. 

Avsändaren är den anonyma organisationen, men det är (enligt en av intervjupersonerna) 
kommunikationsdirektören som har fastslagit strategin. Avsändaren har motsvarande relation till läsarna 
som i intranätstexten – överordnad och i position att uppmana läsarna, åtminstone i frågor som berör 
kommunikationsarbete. 

Analysen omfattar två sidor. På den första finns en punktlista som förtydligar vad värdegrunden är 
(eller snarare gör), med särskild fokus på kopplingen till kommunikation, samt ett stycke som utvecklar 
punkterna. På den andra finns ett stycke text om värdegrunden, en grafisk illustration av värdeorden och 
dess koppling till vision, varumärke och invånare, samt ett stycke med själva värdegrundstexten. Sidorna 
präglas av grafiska inslag, som påminner om reklam och managementdiskurs. 

6.4.2 Deltagare och processer 
De fria satserna består i huvudsak av materiella processer, där värdegrunden, våra tre ordpar och ett 
den som syftar på värdegrunden är förstadeltagare i sju fall och vi i två fall. Ett typfall är ”Våra tre ordpar 
styr vårt interna och externa beteende (...)”. Vår värdegrund är i ett fall förstadeltagare i en relationell 
process. Det finns även två passivkonstruktioner i fria satser där de berörda medarbetarna/läsarna är 
underförstådda förstadeltagare i en materiell process och i en svårdefinierad process som främst drar åt 
verbal: ”Varumärket definieras utifrån och in”. 

Vi är också förstadeltagare i en underordnad bunden sats med materiell process, och det finns två 
bundna satser där ett tillbakasyftande vilket är förstadeltagare i materiella processer. Värdegrunden och 
motsvarande är på så vis den mest centrala deltagaren, och den konstrueras framför allt som något aktivt 
som gör saker. Vi (explicit eller underförstått i passivkonstruktion) är den näst viktigaste 
förstadeltagaren. 

Andradeltagarna i fria och bundna satser består främst av abstrakta nominalfraser, samt i flera fall av 
inbäddade satser. Texten har på så sätt stora likheter med intranätstexten. Denna text präglas dock i ännu 
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högre grad av komplexa andradeltagare med uppräkningar och inbäddningar, exempelvis: 
”Värdegrunden ger oss riktlinjer för hur vi skapar goda förutsättningar för hög upplevd kvalitet.” 

Dessa inbäddade satser har ibland ingen andradeltagare alls, ibland abstrakta andradeltagare (till 
exempel värdegrunden. Inbäddat i vissa andradeltagare förekommer även ord som refererar till 
människor, vilket skiljer strategitexten från intranätstexten: ”Våra tre ordpar styr vårt interna och externa 
beteende människor emellan – vårt bemötande mot omgivningen, hur vi som medarbetare beter oss mot 
varandra och hur vi inom Region Gävleborg förhåller sig [sic!] gentemot kunder, samarbetspartners och 
andra intressenter i omvärlden.” Det gör att strategitexten får något mindre karaktär av traditionell, 
opersonlig myndighetsprosa, men samtidigt att den ännu tydligare än intranätstexten slår fast den 
krävande allt-och-alla-giltighet som identifierades i intranätstexten. Även vårt interna och externa 
förmedlar den betydelsen.  

6.4.3 Nominalisering 

Det förekommer en del nominaliserade processbetydelser, exempelvis vägledning, agerande, beteende 
och förhållningssätt. Strategitexten använder dock inte i samma utsträckning som intranätstexten 
nominalisering som ett sätt att undvika vi+verb. Sådana konstruktioner är nämligen relativt vanliga här. 
Dessa finns dock till största del i inbäddade satser, vilket gör att de inte heller i strategitexten utgör 
språkhandlingar. Vi+verb-konstruktionerna i inbäddningarna kombineras ofta med explicit uttryckta 
mänskliga andradeltagare, vilka doldes av nominalisering i intranätstexten. 

6.4.4 Tilltal och avsändare 
Avsändaren är lika anonym i strategitexten som i intranätstexten. Vi (samt vår, vårt och oss) är mycket 
frekvent och inkluderar läsaren på ett sätt som motsvarar intranätstexten. I vissa fall är det dock inte helt 
klart om textens vi avser alla medarbetare, textens primära målgrupp eller själva organisationen. Vi 
suddar ofta ut gränserna mellan medarbetarna/människorna och organisationen (jämför avsnitt 6.3). Två 
exempel: ”Värdegrunden visar hur vi ska agera, kommunicera och leverera i enlighet med vår 
övergripande kommunikation.” och ”När vi lever vår värdegrund fullt ut stöder vi vårt 
koncernövergripande kärnbudskap.” Vi syftar i dessa exempel klart på medarbetarna/läsarna, medan vår 
och vårt rimligen i första hand syftar på själva organisationen, som läsarna förväntas identifiera sig med. 

Pronomenet vi förekommer till största del inbäddat i andradeltagare, vilket gör att det inte blir till 
explicit subjekt i språkhandlingar, det vill säga pockar inte på interpersonell respons där läsaren är 
subjekt i responsdraget. 

6.4.5 Språkhandlingar och modalitet 

Strategitexten består uteslutande av påståendesatser. Förpliktigande modalitet i fri sats modifierar en 
enda språkhandling: ”Den ska bidra till att skapa inspiration och vägledning om hur vi ska förhålla oss, 
såväl internt som externt.” Språkhandlingens subjekt är den (=värdegrunden), men de som ska låta sig 
inspireras och vägledas är läsarna, vilket gör att de förpliktigas indirekt. 

Modala satsadverbial eller modalitetsmetaforer förekommer inte alls. Texten använder med andra 
ord i liten utsträckning explicita interpersonella resurser för att realisera språkhandlingarnas funktion. 
Utifrån möjlig respons i situationen kan de dock, på samma vis som i intranätstexten, i stor utsträckning 
betraktas som hybrider – påståenden och uppmaningar på samma gång. En bekräftelse av påståendena 
innebär ett samtidigt åtagande att låta sig styras av värdegrunden, att ha den som riktlinje och att agera 
och förhålla sig på ett visst vis. Vad som bidrar till detta analyseras i nästa avsnitt. 

I strategitexten finns även enstaka fria satser som kan betraktas som enbart påståenden. ”Varumärket 
definieras utifrån och in” tolkar jag som ett påstående om att andra, utanför organisationen definierar 
varumärket. Likaså ”Vår värdegrund består av tre ordpar” uppfattar jag som en ren upplysning. 

6.4.6 Inbäddad förpliktelse och förutsatt åtagande 

På samma vis som intranätstexten, men i ännu högre utsträckning, förutsätter strategitexten läsarnas 
åtagande och gör det icke förhandlingsbart. Exempel: ”Värdegrunden visar hur vi ska agera, 
kommunicera och leverera (...)”, ”Värdegrunden ger oss riktlinjer hur vi skapar goda förutsättningar för 
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en hög upplevd kvalitet” och ”Våra tre ordpar styr vårt interna och externa beteende (...)”. 
Bekräftelseresponsen Ja, det stämmer eller Ja, det gör den är inte möjlig att ge utan att samtidigt åta sig 
att bete sig, agera, kommunicera och så vidare i enlighet med värdegrunden. 

Modalitet i inbäddade satser förekommer vid tre tillfällen och är alltså ett av sätten att förutsätta 
åtagande, men inte det enda. I exemplen ovan bidrar även själva processbetydelsen (styr, visar och så 
vidare) till att förpliktiga läsaren till det som uttrycks ideationellt inom andradeltagaren. Även substantiv 
som innebär något att hålla sig till i framtiden (riktlinjer, vägledning) bidrar till en förpliktigande 
funktion. Alla sådana exempel i texten innehåller  ett vi, vår eller vårt, vilket aktualiserar att kraven 
gäller medarbetarna/läsarna. 

6.4.7 Sammanfattning och slutsatser 

Värdegrunden och motsvarande är den vanligaste förstadeltagaren och förekommer främst i materiella 
processer. Det framställer den som en aktiv part som gör saker. Bruket av inkluderande vi är frekvent, 
men främst i inbäddade och bundna satser, och fungerar alltså sällan som subjekt i språkhandlingar. Det 
finns i princip ingen modalitet i fria satser. Däremot förutsätter språkhandlingarna i hög grad åtaganden, 
vilka framställs som ej förhandlingsbara, något som ökar textens auktoritetsgrad och skärper bilden av 
värdegrunden som något som ovillkorligen ska följas. 

Endast påståendesatser och låg förekomst av modalitet skapar, i kombination med en icke närvarande 
avsändare, en text med låg grad av dialogicitet. Dessa drag gör att texten på ytan framstår som ganska 
inaktiv när det gäller att bygga en relation mellan avsändare och mottagare, vilket skapar distans på ett 
sätt som motsvarar intranätstexten. Kraven framställs som objektiva och kravställaren är frånvarande. 

I strategitexten finns till skillnad från intranätstexten och värdegrundstexten explicita mänskliga 
andradeltagare, vilket gör texten mer specifik och dessutom gör att strategitexten får något mindre 
karaktär av traditionell, opersonlig myndighetsprosa. Även lägre graden av nominalisering gör att denna 
text inte får riktigt samma strikta myndighetskaraktär. De långa, ofta invecklade nominalfraserna gör 
dock texten något svårtillgänglig. 

6.5  Välkomstbrevet 

6.5.1 Introduktion till texten och kontexten 
Detta brev, som alla nyanställda får per e-post, är inte undertecknat av någon person och det framgår 
inte vem som har skrivit det. Avsändaren är med andra ord även här den anonyma organisationen. 
Mottagarna är personer som (i normalfallet) ännu inte arbetar inom Region Gävleborg. 

Texten inleds med rubriken ”Välkommen som medarbetare och kollega i Region Gävleborg” och 
avslutas med ”Varmt välkommen till Region Gävleborg!” Däremellan finns en inledande del som 
uttrycker en förhoppning om att den nya medarbetaren ska trivas bra samt en presentation av vad 
värdegrunden är, följt av själva värdegrundstexten och till sist ett stycke om introduktionsdagar för 
nyanställda. Snett ovanför texten finns även en kort utbruten text om regionens vision. 

Relationen mellan avsändare och mottagare är inte riktigt lika hierarkisk som i de två tidigare 
texterna. Läsaren kommer visserligen att bli en arbetstagare, men har ännu inte börjat och står därför 
friare i förhållande till organisationen. I detta skede är avsändaren i position att uppmana till vissa saker, 
men kan ha skäl att hålla igen för att den nya medarbetaren framför allt ska känna sig välkommen. 

6.5.2 Deltagare och processer 
Välkomstbrevets förstadeltagare i fria satser är vi, värdegrunden, det och du. Vi deltar i en mental, en 
relationell och en materiell process. Värdegrunden deltar i tre relationella processer och en som ligger 
mellan relationell och materiell: ”Vår värdegrund bygger på tre ordpar (...)”. Det är förstadeltagare i en 
relationell process och du i en process som kan analyseras som materiell eller verbal: ”(...) kommer du 
att få anmäla dig (...)”. 
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I bundna satser finns deltagarna vi i en materiell process, du i en materiell process och i följande 
mening du i två mentala processer: ”Vi hoppas att du ska trivas hos oss och att du ska känna delaktighet 
och inflytande i den verksamhet du ska arbeta i.” 

Andradeltagarna består främst av långa nominalgrupper som i följande exempel: ”Värdegrunden är 
kärnan i det förhållningssätt vi har när vi arbetar inom Region Gävleborg.” Den bundna materiella 
processen med du som förstadeltagare sticker ut genom att ha en mänsklig andradeltagare: ”När du 
träffar din nya chef (...)” 

Texten präglas med andra ord delvis av relationella processer med abstrakta deltagare, vilket ger 
texten en resonerande och statisk prägel, vilket dock bryts av enstaka du och vi i ett par materiella 
processer  och en mental process. 

6.5.3 Nominalisering 
Nominalisering är inget utmärkande drag för välkomstbrevet. Bland de som finns står förhållningssätt 
för en mental process, arbete för en i första hand materiell process och vägval för en mental/materiell 
process. Få ideationella metaforer ger texten en mindre byråkratisk karaktär än intranäts- och 
strategitexterna. 

Nominalisering verkar inte användas för att dölja deltagare, då de i nästan alla fall kombineras med 
vi eller vårt: det förhållningssätt vi har, i vårt dagliga arbete och så vidare. Dock gör substantivet 
förhållningssätt det mer naturligt att inte nämna någon andradeltagare eller andra preciseringar, jämfört 
med en process av typen Vi förhåller oss ..., där vi hade väntat oss att få veta hur och gentemot vem vi 
förhåller sig. 

6.5.4 Tilltal och avsändare 

Pronomenanvändningen är mer varierad i välkomstbrevet än i övriga texter. Läsaren tilltalas med du, 
alltså som individ, vilket vid några tillfällen kontrasteras mot det vi som inleder följande två exempel 
och som tydligt avser avsändaren: ”Vi hoppas att du ska trivas hos oss och att du ska känna delaktighet 
och inflytande i den verksamhet du ska arbeta i.” och ”Vi är glada över att du vill vara en del i arbetet 
för att vi ska nå vår vision.” Referensen och omfånget hos vi är här lite oklar. Den mentala karaktären i 
hoppas och glada pekar mot ett snävare avsändar-vi – regionledningen eller kanske HR-avdelningen. 
Det är knappast en kollektiv glädje hos regionens alla medarbetare som avses, men inte heller glädjen 
hos ett antal identifierbara personer på någon särskild position. Avsändaren är trots dessa mentala 
processer i hög grad anonym och representeras förutom av detta vi enbart av regionens logga och 
webbadress. Även här är avsändaren alltså den anonyma regionen, dock med en personligare ton. 

Senare i texten finns också ett vi som påminner mer om det alla medarbetare-vi som vi sett i tidigare 
texter: ”Värdegrunden är kärnan i det förhållningssätt vi har när vi arbetar inom Region Gävleborg.” I 
detta skede, då läsaren ännu inte har börjat arbeta för regionen, kan hen välja att inkludera sig i detta vi 
eller inte. Situationen är ju dock sådan att läsaren är på väg att bli en medarbetare. Så oavsett hur läsaren 
förhåller sig till textens potentiellt inkluderande vi vid lästillfället så kommer det som sägs om vi 
framöver även att gälla läsaren.  

I följande mening gör övergången från ”ditt” till ”vår” att läsaren förs närmare kollektivet: ”Som ett 
stöd i ditt dagliga arbete finns vår gemensamma värdegrund.” Detta glidande vi fungerar som ett 
strategiskt resurs för  att utan explicita krav aktualisera vad som förväntas av den blivande medarbetaren. 

6.5.5 Språkhandlingar och modalitet 

Texten präglas av hybriditet och är på språkhandlingsnivå öppen för olika tolkningar. På ett 
övergripande plan kan man se hela texten som samtidigt ett erbjudande och en uppmaning att bli en 
medarbetare, det vill säga en del av vi-kollektivet, med allt vad det innebär. Detta symboliseras med en 
inledande välkomsthälsning, vilket ju vanligen realiserar ett erbjudande och samtidigt en uppmaning att 
stiga in: ”Välkommen som medarbetare och kollega i Region Gävleborg!” 

Resten av texten består av påståendesatser. Det finns ingen förpliktelsemodalitet i form av ska, och 
inga modala satsadverbial. Däremot kan man analysera ”Vi hoppas att du ska trivas (...)” som en 
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subjektiv modalitetsmetafor. Önskan realiseras som något subjektivt, inte ett allmängiltigt krav. (Ska 
analyseras där inte som modalt, utan snarast synonymt med kommer att.) 

Det finns få explicita interpersonella resurser som pekar mot en viss språkhandlingstolkning. Det är 
dessutom svårt att hitta språkhandlingar som är typiska för texten, då den är väldigt varierad. Exempelvis 
lyder en språkhandling: ”Som ett stöd i ditt dagliga arbete finns vår värdegrund.” Påståenderesponsen 
bekräftelse är möjlig: Jaha, då vet jag. Detta är rimligt om läsaren ännu inte identifierar sig som 
medarbetare. Men rimligare är att läsaren läser med utgångspunkten: Hur ska jag använda den här 
informationen? Vi kan jämföra med de två påståendena Det finns kakor på bordet, vilket rimligen skulle 
uppfattas som ett erbjudande, och Det finns en disktrasa i köket, vilket rimligen tolkas som en 
uppmaning. Avgörande här är därmed bland annat hur ordet stöd uppfattas, som en hjälp att använda sig 
av om man vill eller som något man förväntas använda. Ordet stöd drar mot erbjudande, något man har 
möjlighet att ta hjälp av vid behov, men formuleringar som i ditt dagliga arbete, som vi använder som 
stöd i våra vägval och kärnan i det förhållningssätt vi har drar ned frivilligheten. Läsaren förväntas 
använda värdegrunden och ha den som kärna i sitt förhållningssätt. 

6.5.6 Inbäddad förpliktelse och förutsatt åtagande 
I brevet finns ett par meningar som påminner om intranäts- och strategitexternas inbäddade förpliktelse 
utan modalitet, vilka förpliktigar medarbetarna genom att förutsätta att de i framtiden gör det som sägs 
inbäddat: ”Värdegrunden är kärnan i det förhållningssätt vi har när vi arbetar inom Region Gävleborg.” 
och ”Vår värdegrund bygger på tre ordpar som vi använder som stöd i våra vägval och i vårt dagliga 
arbete.” Om läsaren ännu inte inkluderar sig i vi kan hen se detta som ren information om värdegrunden 
och om hur de framtida kollegorna jobbar. Jaha, är det så? kan vara en rimlig respons från en läsare 
som inte är bekant med värdegrunden sedan tidigare. Samtidigt innebär meningarnas tempus att det som 
påstås inte avser något avslutat utan något som fortsätter gälla, det vill säga även när läsaren blivit en 
del av vi-kollektivet. På så vis menar jag att även läsaren på ett indirekt sätt förpliktigas att ha 
värdegrunden som kärna i sitt förhållningssätt och stöd i sitt arbete. Formuleringarna medger inga sätt 
att bli medarbetare (en av vi) utan att åta sig detta. Inbäddningen möjliggör inte uppmaningsresponsen 
vägran. På så vis blir även denna text krävande och funktionen förhållandevis auktoritär, trots den icke-
auktoritära tonen. 

Den språkhandling jag, trots trevlig ton, uppfattar som mest auktoritär är dock följande: ”Vi är glada 
över att du vill vara en del i arbetet för att vi ska nå vår vision. Tillsammans skapar vi goda utsikter för 
ett livskraftigt Gävleborg!” Påståendet förutsätter någonting mentalt hos läsaren, nämligen att hen vill 
arbeta för att regionen ska nå sin vision, en vision som läsaren förmodligen knappt hunnit bekanta sig 
med och som för många potentiella medarbetare förmodligen framstår som abstrakt. Detta får anses vara 
en aning påträngande i ett läge då läsaren inte ens har börjat sitt arbete. Det snävar också in ramarna för 
vad det innebär att vara medarbetare i regionen. Det räcker inte att göra sitt eget jobb alltigenom 
professionellt utan det krävs att man kopplar arbetet till regionens vision och helheten. 

6.5.7 Sammanfattning och slutsatser 
Trots sin korthet är denna text mer varierad än intranätstexten och strategitexten vad gäller deltagare 
och processer. Värdegrunden är förstadeltagare främst i relationella processer där den definieras, och 
ges på så vis inte samma handlingskraft som i de övriga kringtexterna. 

Flera saker gör texten förhållandevis dialogisk och mer personlig än de övriga: du-tilltal, avsändar-
vi, erbjudande om att bli en del av ett inkluderande vi, samt den inledande modalitetsmetaforen. Texten 
domineras dock av relationella processer med abstrakta deltagare och även denna text innehåller 
inbäddade förutsatta åtaganden, vilket bidrar till distans och framställer saker som att det är på ett visst 
vis som inte är förhandlingsbart. Det faktum att du och oftast även vi finns i inbäddade satser som inte 
pockar på interpersonell respons drar ner dialogiciteten. 

Texten är jämfört med de andra dock betydligt mindre krävande. Frånvaron av förpliktigande 
modalitet bidrar, tillsammans med du-tilltalet, till en icke-auktoritär och icke-krävande ton. På ytan 
uppmanar texten inte till någonting, men som helhet kan den betraktas som en uppmaning att bli en del 
av vi-kollektivet, vilket bland annat innebär att göra och vara så som värdegrunden anger. Det är alltså 
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främst till formen som texten inte är kravfull, medan funktionen ändå är åtminstone delvis 
förpliktigande. 

Det som krävs förefaller dock mildare än i de två andra texterna, dels på grund av ordvalet stöd, vilket 
kan uppfattas som givande snarare än krävande, dels på grund av att brevet inte i samma utsträckning 
som de två andra texterna snävar in och förtydligar hur värdegrundstexten ska tolkas ideationellt.  

6.6  Värdegrundstextens betydelse och funktion 
inom ramen för övriga texter 

Intranätstexten, strategitexten och välkomstbrevet ger svar på en del av de frågor som lämnades öppna 
i analysen av värdegrundstexten i avsnitt 6.2 ovan. Värdegrunden framstår som något som framför allt 
angår och vänder sig till medarbetarna. Värdegrundstextens primära funktion är därmed den som 
realiseras när läsaren är medarbetare. I likhet med Hambergs (2011) arbetsplan kan visserligen andra 
läsare läsa in andra funktioner, men sådana läsare får betraktas som en sorts tjuvlyssnare. 
Värdegrundstexten har som del av kringtexterna inte längre potential att skapa olika relationer till olika 
läsare eller att realisera skilda funktioner. Välkomstbrevet är lite av ett undantag där läsaren till viss del 
har möjlighet att läsa värdegrundstexten som utomstående. 

Genom att delvis uppmana läsarna och i övrigt förutsätta deras åtagande vad gäller värdegrunden gör 
kringtexterna värdegrundstexten till en styrande, förpliktigande text. Det sker också genom definierande 
substantiv som riktlinjer och checklista, och genom att värdegrunden framställs som aktiv i materiella 
processer som påverkar medarbetarna. Dessa måste låta sig påverkas för att kunna identifiera sig som 
medarbetare. Den är inte ett frivilligt stöd eller ett diskussionsunderlag, utan (inre) riktlinjer som ska 
efterlevas, som ska prägla och vägleda medarbetarnas framtida handlingar och attityder. 

Enligt Nyström-Höög (2015:12) kan det finnas flera funktioner hos en värdegrund, exempelvis att 
skapa en viss anda, att göra medarbetarna stolta över att tillhöra en organisation som handlar rätt, samt 
att ge en sorts löfte till medborgarna. Det skulle kunna vara så att värdegrundstexten utöver sin styrande, 
förpliktigande funktion även kan fylla sådana funktioner i organisationen eller i delar av den. Detta 
aktualiseras dock inte i de analyserade texterna. 

Nedan visar jag på vilket vis kringtexterna snävar in hur värdegrundstexten kan tolkas ideationellt 
och interpersonellt. Det gäller exempelvis vem värdegrundstextens vi syftar på och tilltalar, hur värde-
grundsmeningarna kan förstås som språkhandlingar, vem värdegrundstextens positiva egenskaper och 
beteenden är tänkta att riktas mot och vad hos medarbetarna som värdegrunden är tänkt att påverka. Det 
är intranätstexten och strategitexten som i högst grad snävar in den möjliga tolkningen, men även 
välkomstbrevet bidrar, genom att göra klart vad som gäller när läsaren väl är medarbetare. 

6.6.1 Vi avser i första hand läsarna 

Intranätstexten och strategitexten tydliggör den referentiella syftningen hos värdegrundstextens vi 
genom formuleringar som alla inom region Gävleborg, ledningen och medarbetarna och vi inom Region 
Gävleborg. Vi blir på så vis tydligt läsarinkluderande för läsare som är medarbetare (det vill säga tillhör 
de primära målgrupperna för dessa två texter).  

I välkomstbrevet finns såväl exkluderande som potentiellt inkluderande vi. Det är inte lika tydlig om 
värdegrundsmeningarnas vi inom ramen för brevet är inkluderande eller inte. Det syftar på de som 
arbetar i regionen, vilket gör att brevläsaren är på gränsen mellan exkluderad och inkluderad. Läsaren 
kan därmed förhålla sig till textens vi på ett sätt som känns lagom för stunden. Detta är även lämpligt ur 
ett avsändarperspektiv – avsändaren kan tydliggöra vad som gäller när man är medarbetare, men på ett 
sätt som inte är alltför påträngande för den som inte ens har börjat arbeta och kanske läser om 
värdegrunden för första gången. Den glidande förmågan hos vi är en strategisk resurs, och den blir extra 
användbar i brevet. 

Avsändaren är den anonyma organisationen, inte någon särskild chef eller grupp. Värdegrundstextens 
processer avser dock sådant som endast människor kan göra och vara. Det blir svårt att byta ut 
värdegrundsmeningarnas vi mot Region Gävleborg eller organisationen, exempelvis: Organisationen 
säger som den gör och gör det den säger. Organisationen vet vem den är till för med en vilja att ständigt 
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förbättras. En organisation kan helt enkelt inte vilja, veta och säga saker, det kan bara människor. Detta 
talar för att betrakta värdegrundsmeningarnas vi som närliggande ni. Det är läsarna och övriga med-
arbetare som i första hand avses med vi, inte avsändaren. 

Det är förstås möjligt att hävda att medarbetarna även är kollektiv avsändare. Jag skulle dock säga 
att det är långsökt, med tanke på att det inte är medarbetarna kollektivt, utan ett mindre antal chefer som 
har beslutat om och alltså står bakom värdeord och värdemeningar. Samtidigt finns ingenting i texterna 
som pekar på att just dessa chefer ska ses som avsändare. Att skilja på organisationen och medarbetarna 
är kanske inte helt självklart. En organisation kan ju sägas utgöras av sina medarbetare. Jag väljer dock 
att se medarbetarkollektivet (inklusive chefer) som en samling människor medan organisationen är en 
mer abstrakt enhet som i relation till medarbetarna fungerar som arbetsgivare och har en överordnad 
position. 

6.6.2 Värdegrunden som något mentalt 

Analysen av processer och nominaliseringar i värdegrundstexten visade också på en vaghet i fråga om 
vad hos medarbetarna som värdegrunden är tänkt att påverka och styra. Särskilt värdeorden framstod 
som mycket öppna för tolkning. I intranätstexten klargörs dock att värdegrunden är en mental checklista 
och värdegrunden likställs med grundvärderingar och förhållningssätt, det vill säga utpräglat mentala 
företeelser. I den avslutande meningen slås också fast att alla beslut och handlingar ska göras utifrån 
värdeordparens betydelse. Medarbetarna behöver med andra ord tänka på värdeorden och deras 
betydelse och (mentalt) utgå från dem när de tar beslut och handlar. 

Värdegrunden ska påverka och styra processer av alla slag, men så som intranätstexten beskriver 
värdegrunden räcker det inte att medarbetarna verbalt och i handling ger uttryck för exempelvis ärlighet 
och ansvar, utan de ska ha dessa som grundvärderingar, det vill säga känna och tänka dem, ha dem i 
sitt inre. Detta talar för att betrakta värdeorden som i första hand inpackade inre kvaliteter och mentala 
processer, vilka sedan är tänkta att påverka och ge resultat även i form av materiella och verbala 
processer (göra, arbeta, skapa, säga, bekräfta och så vidare). 

Kongruenta mentala processer förekommer dock i väldigt liten utsträckning i alla texter. Värde-
grundstexten döljer mentala processer genom att nominalisera – med vilja – eller genom att inre 
bedömningar bakas in i materiella processer: Vi gör rätt saker. I intranätstexten finns exempel på 
materiella processer som mycket väl hade kunnat uttryckas som mentala processer: Värdegrunden ska 
prägla och genomsyra (...) i stället för exempelvis Vi ska tänka på värdegrunden när vi (...). 

I intranätstexten står en betydande del av nominaliseringarna, och även övriga substantiv, för mentala 
betydelser: attityder, förhållningssätt, beslut, vägval (i betydelsen bestämma sig för fortsatt riktning). 
Förpliktelsen vad gäller det mentala ligger oftast i deltagare och förutsätts därmed. Exempel: 
”Värdegrunden utgör kärnan av grundvärderingar och förhållningssätt som alla inom Region Gävleborg 
ska arbeta utifrån.” 

Det lite oväntade ordvalet göra i följande mening är också intressant ur denna aspekt eftersom det 
ger sken av att uppmaningen enbart gäller något materiellt: ”Alla beslut och handlingar på både 
organisations- och individnivå ska göras utifrån värdeordparens betydelse.” Att besluta något kan ju 
även ha en mental sida, vilket formuleringen undertrycker. 

Strategitexten och välkomstbrevet trycker inte lika hårt på den mentala aspekten. I strategitexten 
beskrivs värdegrunden som riktlinjer och vägledning, som i princip skulle kunna vara av yttre natur. 
Samtidigt beskrivs den som något man kan leva: ”När vi lever vår värdegrund fullt ut (...)” I 
välkomstbrevet beskrivs värdegrunden framför allt som ett stöd, det vill säga något att luta sig mot vid 
behov. Den mentala aspekten förekommer dock; i strategitexten beskrivs värdegrunden som 
värderingar och i välkomstbrevet som kärnan i det förhållningssätt vi har. Värderingar kan knappast 
betraktas som yttre regler, utan måste ses som något inre, mentalt. 

6.6.3 Allt och alla hela tiden 
Den ideationella analysen visade att värdegrundstexten är vag i fråga om vem och vad som avses och 
berörs, mot vem eller vad respekt, öppenhet och så vidare riktas. Intranätstexten ger en viss vägledning 
genom att slå fast att värdegrunden gäller all verksamhet och utveckling i organisationen, i vårt dagliga 
arbete och alla beslut och handlingar på både organisations- och individnivå. Värdeorden och 
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värdegrundsmeningarna gäller med andra ord allt medarbetarna gör när de arbetar, alla de möter och 
hela tiden. Detta kan ses som en skärpning av värdegrundstextens öppna tolkningsmöjligheter. 
Värdegrunden förefaller alltså inte enbart gälla förhållningssätt och agerande exempelvis gentemot 
patienter och kunder utan även mellan kollegor och gentemot exempelvis skattebetalare och 
samarbetspartner. Det är dock en skärpning som inte ger så tydlig vägledning, och i praktiken är det 
förmodligen mycket svårt att vara öppen, ödmjuk, ärlig och respektfull inför allt och alla hela tiden och 
samtidigt vara professionell och ta ansvar såväl i varje enskilt beslut och handling som för helheten. 

Strategitexten höjer ribban genom att ännu tydligare slå fast vem och vad värdeordens innebörd ska 
riktas mot, nämligen kunder, samarbetspartners och andra intressenter i omvärlden. I välkomstbrevet 
kvarstår däremot det mesta av värdegrundstextens ideationella vaghet. 

6.6.4 Hybrida språkhandlingar 
Hur kan då språkhandlingarna i värdegrundstexten förstås inom ramen för övriga texter? Analysen i 
avsnitt 6.2 visade att de utifrån form i första hand bör ses som påståenden, men att lexikogrammatiken 
även möjliggör funktionen uppmaning eller erbjudande. Att vi avser läsarna möjliggör och talar för 
uppmaningstolkning, men gör däremot erbjudandetolkning mindre rimlig. 

Uppmaningar är en rimlig del av maktrelationen mellan organisation och medarbetare men betonar 
samtidigt en auktoritär och hierarkisk relation. En arbetsgivare som uppmanar till att tänka, tycka och 
känna saker, löper en risk att uppfattas som väl påträngande. Avsändaren är förstås även i position att 
påstå saker, men det framstår som långsökt och lite onödigt att organisationen skulle informera 
medarbetarna om hur dessa redan är och vad de redan gör. I välkomstbrevet är sådan information mer 
tänkbar, då läsaren ännu inte är medarbetare. 

Vilken är då den förväntade responsen i situationen, när läsaren är inkluderad i vi? Påstående-
responsen bekräftelse respektive ifrågasättande skulle kunna lyda: Jaha, ja det stämmer, det gör vi; Ja, 
vi är lyhörda och närvarande i varje möte eller Nej, vi säger inte alltid som det är.  

Dessa responshandlingar skulle vara möjliga om man uppfattade värdegrundstexten som en positiv 
nulägesbeskrivning, en resurs för att skapa stolthet och gruppkänsla och sätta ord på allt som är bra. 
Men inom ramen för texterna framstår bekräftelserespons som otillräcklig. Det är möjligt att möta dem 
med bekräftelse, men inte utan att samtidigt åta sig att att se till att de stämmer även i framtiden: Ja, jag 
ska vara professionell och ansvarsfull; Ja, jag ska skapa förtroende genom att vara tydlig och kunnig; 
Ja, jag lovar att säga som det är och göra det jag säger, och så vidare. 

Det är alltså rimligt att se även värdegrundsmeningarna som hybrida – samtidigt påståenden och upp-
maningar. Funktionen i kontexten är dock huvudsakligen uppmanande. Läsarna uppmanas att göra rätt 
saker på rätt sätt, ta ansvar för helheten, att säga som det är, att vilja förbättras och så vidare. 

Utifrån teorin om grammatiska metaforer skulle värdegrundsmeningarna kunna omformuleras till 
kongruenta uppmaningar av slaget Skapa förtroende genom tydlighet och kunskap! De språkhandlingar 
som bjuder störst motstånd mot att formuleras om till imperativ med direkt tilltal är, inte särskilt 
förvånande, de som tydligast uttrycker mentala processer. Exempel: ”Vi vet vem och vilka vi är till för 
med vilja att ständigt förbättra oss.” Som kongruent språkhandling skulle det behöva bli ungefär Låt oss 
veta vem och vilka vi är till för och låt oss ständigt vilja förbättra oss eller med direkt tilltal Vet vem 
du/ni är till för och vill ständigt förbättra dig/er! 

Anledningen till att det låter så märkligt är förmodligen att vi vanligen inte rakt ut uppmanar varandra 
att veta, känna och vilja saker. Det anses helt enkelt i de flesta sammanhang alltför närgånget och 
påträngande. Dessutom är den typen av processer ofta inte möjliga att styra med vilja. 

6.6.5 Intertextuella samspel som resurs i realiseringen av funktionen 
I språkhandlingsanalysen ovan visades hur kringtexternas förpliktigande resurser ramar in och avser 
värdegrundstexten. På så vis flyttas förpliktelsen över till att gälla värdeord och värdegrundsmeningar. 
Detta sker till stor del genom intratextuella hänvisningar inom texten, alltså genom att kringtexterna 
explicit benämner och hänvisar till värdegrunden (och motsvarande), vilken i sin tur uttrycks språkligt 
i en annan del av texten. Exempelvis kommer den förpliktigande funktionen hos ska i följande exempel 
att gälla även den betydelse som uttrycks av själva värdeorden: ”Alla beslut och handlingar på både 
organisations- och individnivå ska göras utifrån värdeordparens betydelse” och ”Värdegrunden utgör 
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kärnan av grundvärderingar som alla inom Region Gävleborg ska arbeta utifrån”. Värdegrundens 
förpliktigande funktion realiseras på så vis till stor del genom intertextuella och intratextuella relationer, 
genom att texter och textdelar samverkar. 

Särhållandet av olika språkliga resurser kan till och med ses som en egen resurs, vilken används för 
att kunna förpliktiga till värderingar utan att det blir alltför påträngande. Särhållandet visar sig bland 
annat så här: 
• De eftersträvade värderingarna och egenskaperna uttrycks enbart i värdegrundstexten, aldrig i 

kringtexterna.  
• Förpliktelse uttrycks i kringtexterna, aldrig i värdegrundstexten. 
• Vokabulär som tydliggör att värdegrunden avser ett framtida läge finns i kringtexterna, men inte i 

värdegrundstexten. 
• Ett inkluderande vi är subjekt i värdegrundstextens alla språkhandlingar, endast undantagsvis i 

kringtexterna. 
• Värdegrunden som något mentalt lyfts fram i kringtexterna (främst intranätstexten), inte i värde-

grundstexten. 
• I värdegrundstexten sägs ingenting om vem de positiva värderingarna ska komma till del, medan 

intranäts- och strategitexten uttrycker en allt-och-alla-hela-tiden-giltighet. 
Värdegrundstexten respektive kringtexterna tar på så vis på sig olika roller, och samverkar för att skapa 
betydelser som hade varit svåra och påträngande att uttrycka explicit i en och samma sats eller en och 
samma textdel. Genom att skilda resurser förekommer i olika delar av texten kan förpliktelsen avseende 
värdegrunden sammantaget göras mycket hög, utan att det behöver synas i själva värdegrundstexten. 
När omgivande texter tar på sig rollen att vara förpliktigande, och såväl interpersonellt som ideationellt 
förtydliga vad värdegrunden avser och innebär, möjliggör det för värdegrundstexten att vara mer otydlig. 
Jag skulle vilja gå så långt som att säga att vagheten i värdegrundstexten är en resurs i sig, som möjliggör 
ett dokument med avsikt att styra medarbetarnas värderingar. 

Exempelvis hade en kombination av vi och ska i själva språkhandlingarna uppmanat på ett mycket 
mer direkt sätt och framstått som mer krävande och auktoritärt. Det samma gäller om det jag kallar allt-
och-alla-hela-tiden-giltigheten hade uttryckts i direkt anslutning till värdeorden eller om den mentala 
aspekten hade varit tydligare i värdegrundstexten. 

Om de olika resurserna hade koncentreras skulle det förmodligen bli en alltför krävande text, en text 
som i högre grad än acceptabelt skulle kräva att medarbetarna är, gör och tänker på ett visst vis i alla 
lägen på jobbet. De olika texterna och textdelarna gör med andra ord sammantaget sådant som det hade 
varit svårt för en enskild text att göra, utan att bli alltför ansiktshotande och integritetskränkande för 
medarbetarna. 

Man kan även se det som att de olika texterna samverkar i organisationen (jämför Karlsson 2004:85-
86). Så auktoritär som intranätstexten är, med såväl förpliktelsemodalitet i språkhandlingarna som hög 
grad av förutsatt åtagande, kan knappast välkomstbrevet vara då det där finns ett behov av att hälsa 
välkommen på ett trevligt sätt och inte gå in med en alltför krävande attityd. 

Denna undersökning har egentligen inte diskurs som analysobjekt, men samspelen inom texterna 
skulle kunna relateras till begreppet interdiskursivitet. Olika språkliga resurser och olika grad av 
auktoritet i värdegrundstexten respektive kringtexterna aktualiserar olika diskurser i olika textdelar, 
exempelvis olika sätt att se på medarbetarskap och relationer i arbetslivet. Lite slarvigt skulle man 
kanske kunna säga att intranätstexten kombinerar en mjuk, modern, managementinspirerad, 
identitetsfokuserad och vag medarbetar/värdegrundsdiskurs med en mer traditionell, ganska auktoritär 
myndighetsdiskurs. I välkomstbrevet skulle man kunna se det som att medarbetar/värdegrunds-
diskursen kombineras med en förklarande, instruktiv och förhållandevis personlig klarspråksdiskurs, 
med du-tilltal och avsändar-vi. 

Särhållandet av olika resurser kopplas då till förekomsten av olika diskurser, och mötet mellan 
diskurserna får en central roll i att förpliktiga till värderingar, men på ett icke-konfrontativt sätt.  
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7 Sammanfattning och diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att få en ökad förståelse för Region Gävleborgs värdegrund och för 
hur olika språkliga resurser i värdegrundstexten och i texter där den ingår samverkar i att realisera 
värdegrundens funktion. Jag ville ta reda på vad som på ett lexikogrammatiskt och semantiskt plan 
kännetecknar värdegrundstexten samt tre texter som presenterar och preciserar värdegrunden, hur pass 
direkt eller indirekt betydelser uttrycks, vilken eller vilka funktioner hos värdegrunden som realiseras i 
texterna, i vilken grad värdegrunden förpliktigar och i så fall till vad, samt vilka resurser som realiserar 
den funktionen. Jag har bland annat intresserat mig för hur inter- och intratextuella samspel bidrar till 
att realisera värdegrundens funktion. Efterhand som resultatet har vuxit fram har även denna 
frågeställning blivit aktuell: Hur gör texterna det möjligt att förpliktiga till något mentalt, till 
värderingar? 

Min bedömning är att syftet är uppfyllt. Undersökningen har visat att värdegrundstexten är en vag 
text som är öppen för olika tolkningar, såväl ideationellt som interpersonellt. Den framstår på egen hand 
som varken auktoritär eller dialogisk. Kringtexterna sätter dock ramar för tolkningen och ger 
värdegrundstexten en betydligt mer krävande och auktoritär prägel jämfört med när denna textuella 
kontext saknas. Skilda språkliga resurser och varierande auktoritetsgrad i värdegrundstexten respektive 
kringtexterna aktualiserar olika diskurser vad gäller medarbetarskap, och mötet mellan dessa diskurser 
blir betydelsefullt för att realisera värdegrundens funktion. 

Värdegrundstexten får inom ramen för de analyserade texterna en i huvudsak förpliktigande och 
styrande funktion. Den är avsedd att påverka medarbetarnas inre värderingar och attityder såväl som 
yttre beteende, i förhållande till allt och alla inom ramen för arbetet. Värdegrunden framställs bland 
annat som en mental checklista. 

De resurser som jag funnit betydelsefulla i realiseringen av värdegrundens funktion kan delas in i två 
grupper, vilka presenteras närmare i de två följande avsnitten: 1) de som verkar förpliktigande, 2) de 
som gör förpliktelsen mer indirekt, som dämpar det synbart krävande eller det faktum att förpliktelsen 
delvis gäller något mentalt. Vissa resurser förefaller, intressant nog, göra båda sakerna samtidigt. 

7.1  Resurser som realiserar förpliktelsen 
Följande punkter sammanfattar de viktigaste resurserna som realiserar värdegrundens förpliktigande 
funktion: 
• Språkhandlingar modifierade med det starkt förpliktigande modala verbet ska. (I intranätstexten samt 

vid ett tillfälle i strategitexten.) 
• Förutsatta åtaganden genom bland annat inbäddad modalitet (som inte modifierar språkhandlingar). 

(I kringtexterna.) 
• Ett vi som i första hand avser läsarna. Det fungerar som en resurs för att etablera ett enhetligt kollektiv 

som är och gör på ett visst sätt. Det som sägs om vi gäller även läsaren, som alltså förutsätts vara och 
agera i enlighet med textens vi. (I varierande grad i alla texter.) 

• Påståendesatser i presens, utan tidsfästningsadverbial. Presenstempus beskriver vanligen vad som 
gäller i nutid och/eller framtid. Textens processer förefaller oavslutade, och kan alltså antas gälla 
även fortsättningsvis. Utsägelser om framtiden får lätt en preskriptiv karaktär. Ingen kan ju uttala sig 
säkert om hur något är i framtiden, men däremot måla upp en bild av hur något är tänkt att vara i 
framtiden. (I värdegrundstexten och kringtexterna.) 

• Vokabulär som har med styrande att göra eller pekar mot framtiden, exempelvis checklista, riktlinjer, 
inspiration, vägledning, riktning, vägval, mål, långsiktigt, utveckling. (I kringtexterna.) 
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7.2  Resurser som fungerar ”mildrande” 
Vad är det då som gör det möjligt att förpliktiga medarbetarna att ha vissa värderingar utan att det 
framstår som alltför påträngande och auktoritärt av arbetsgivaren? Nedan sammanfattar jag olika 
resurser som jag uppfattar mildrar dels den mentala aspekten, dels den förpliktigande funktionen, och 
på så vis gör värdegrunden mindre hotande. Inkongruenta och semantiskt glidande uttryckssätt spelar 
en stor roll. 
• Inga kongruenta uppmaningar, alltså i form av uppmaningssatser som Var öppen och ärlig! eller Lev 

efter värdeorden! 
• De språkhandingar som modifieras med ska förpliktigar läsaren på ett indirekt sätt i och med 

passivkonstruktioner som endast underförstått avser läsarna och i konstruktioner där det uttryckta 
subjektet är värdegrunden eller motsvarande, inte medarbetarna. 

• Hybrida språkhandlingar, det vill säga en sorts blandning mellan två språkhandlingar. Påståendeform 
realiserar i många fall samtidigt påstående- och uppmaningshandling, vilket gör att de framstår som 
mindre krävande än om de mer tveklöst hade realiserat uppmaningar. 

• Vi-tilltal i stället för du eller ni. Det aktualiserar gemenskap och gruppidentitet, snarare än en 
avsändare som kommer med påbud riktade mot mottagaren. Vi-tilltalet bidrar också till att göra 
språkhandlingarna hybrida och relativt möjliga att betrakta i första hand som påståenden, vilket på 
ytan ger en mindre krävande karaktär. 

• Nominalisering. Detta gör att mänskliga deltagare (exempelvis läsaren) i mindre utsträckning kopplas 
direkt till  processer och kvalitetsbetydelser, särskilt mentala sådana, vilket gör förpliktelsen avseende 
dessa betydelser mindre direkt. 

• Betydelser som hade kunnat uttryckas som mentala processer realiseras i stället på andra vis, 
exempelvis som materiella processer. 

• Förutsatta åtaganden fungerar mildrande på så vis att de gör explicit kravställande och uppmaningar 
onödiga. 

Påståendesatser, vi och ett förutsatt åtagande är som synes särskilt viktiga resurser eftersom de samtidigt 
kan bidra till att realisera förpliktelse och att göra det på ett sätt som på ytan dämpar det krävande. 

En annan avgörande faktor är särhållandet av resurser, på så vis att de förekommer i olika textdelar 
och sällan i direkt anslutning till varandra. Det som hålls på behörigt avstånd från själva värdeorden är 
exempelvis förpliktigande modalitet, förtydligandet att värdegrunden är något i huvudsak mentalt och 
vem de positiva värdena ska komma till del. Dessutom kombineras vi mycket sällan med förpliktigande 
ska; exempelvis är vi aldrig explicit subjekt i språkhandlingar som modifieras av ska. Det förekommer 
inte explicit förpliktelse av slaget Du/Ni/Vi ska agera i enlighet med värdeorden. 

7.3  Hypotetiska exempel utan särhållande och 
grammatisk inkongruens 

Innebörden skulle framstå som betydligt mer krävande och auktoritär om kringtexternas ideationella 
förtydliganden och interpersonella förpliktelse i stället kombinerades direkt med värdegrundstexten 
kvalitetsbetydelser, och vi dessutom packade upp en del ideationella metaforer. Då skulle det bli ungefär 
så här: 

Vi ska hela tiden när vi arbetar och utvecklar verksamheten känna och visa ödmjukhet gentemot 
kollegor, chefer, patienter, samarbetspartners och andra intressenter i omvärlden. 

Vi ska leva vår värdegrund och hela tiden vara öppna, ärliga, och ödmjuka. 
Vi ska hela tiden förhålla oss ärligt, öppet, ödmjukt och professionellt gentemot alla som vi möter, ta 

ansvar för varje del av vårt arbete och för helheten. 
Vi ska ständigt vilja förbättra oss. 

Ännu mer påträngande blir det om vi ändrar till direkt du-tilltal  och lägger till kongruenta uppmaningar: 
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Respektera alla du möter i ditt arbete och känn ödmjukhet inför allt och alla på jobbet! 
Ha värdeorden som dina grundvärderingar! 
Se till att alltid vara professionell, ärlig och öppen gentemot alla! 
Ta ansvar för såväl enskilda beslut som för regionen som helhet! 
Tänk hela tiden på värdeorden och göra allt utifrån dem! 
Lev värdegrunden och stöd på så sätt regionens koncernövergripande budskap! 

Sammantaget säger och gör texterna ungefär det ovanstående, men inte på samma gång och inte 
ideationellt och interpersonellt kongruent. Exemplen tydliggör att vi, påståendesatser utan modalitet 
samt särhållande av språkliga resurser har stor betydelse för att språkligt normalisera styrande av 
medarbetarnas värderingar. 

7.4  Diskussion av resultatet i förhållande till 
tidigare forskning 

Mina analysresultat stämmer väl överens med flera av slutsatserna i Nyström Höögs (2015) förstudie 
om värdegrundstexter (se avsnitt 4.1). Exempelvis pekade hon på att värdegrundstexter ofta innehåller 
ett vi som kan tänkas stå för medarbetarna, och att satserna ofta är påståenden utan modalitet. På så vis 
är Region Gävleborgs värdegrund typisk. Nyström Höög menar att påståendeformen inte inbjuder till 
diskussion om vad som behöver göras för att nå det läge som påståendena uttrycker. Det är en relevant 
reflektion vad gäller regionens värdegrund. Däremot är jag lite tveksam till om formuleringarna kan tas 
som intäkt för att situationen redan är tillfredsställande, åtminstone inte när läsarna är medarbetare och 
särskilt inte om de läser värdegrundstexten inom ramen för kringtexterna. Där framgår det nämligen att 
värdegrunden är något som ska efterlevas, inte främst en nulägesbeskrivning. 

Under uppsatsarbetet har jag inte hittat någon undersökning där intertextualitetsbegreppen används 
för att beskriva hur styrande eller andra strategiska texter får sin funktion.  Vaara m.fl. (2010:690-691) 
identifierar dock self authorizing som en av de diskursiva strategier som används i ett kommunalt 
strategidokument för att skapa dess styrande funktion. Med self authorizing menar författarna att 
dokumentet slår fast sin egen roll, viktighet och styrande kraft. Det kan jämföras med vad kringtexterna 
åstadkommer i fråga om värdegrunden. De etablerar värdegrunden som något aktivt, styrande, med 
förmåga att påverka saker, och slår på så sätt fast dess tyngd och allmänna giltighet. 

Helgesson (2011) visar att krav i platsannonser ofta ställs på andra vis än vad en interpersonell analys 
synliggör. Förpliktelsen uttrycks där bland annat genom att modalitet packas in i ideationella 
grammatiska metaforer, exempelvis substantivet krav, som görs till deltagare i relationella processer, 
med en icke-närvarande kravställare (2011:134-135). Jag kommer till liknande slutsatser och har bland 
annat lyft fram ord som semantiskt pekar mot framtiden. De bidrar till att påståenden i presens inte kan 
uppfattas som enbart en nulägesbeskrivning. Helgesson menar att den mest extrema varianten av 
objektiv ideationell inpackning är då nominalgrupper staplas på varandra, exempelvis i ”Kvalifikationer: 
Samhällsvetenskaplig eller liknande utbildning samt goda språkkunskaper” (2011:135). I min 
undersökning fungerar värdeorden som en lista av det slaget. Explicit modalitet i listan och i 
värdegrundsmeningarna blir överflödig då listan etiketteras Vår värdegrund, samtidigt som de direkt 
och indirekt förpliktigande kringtexterna intratextuellt hänvisar till värdegrunden (och motsvarande). 

Förutsatt åtagande är en av de förpliktigande resurser som jag har identifierat. Detta kan jämföras 
med en av slutsatserna i Mulderrig (2011), nämligen den om assuming volition (Mulderrig 2011:52), att 
förutsätta villighet. En annan av Mulderrigs slutsatser är att det hon kallar managing actions går ut på 
att specificera ett önskvärt resultat. Även detta förekommer i värdegrundstexten, där önskade 
förhållanden formuleras som påståenden om framtiden. 

Mulderrig menar att det bara är på ytan som makten har blivit mjukare och mindre auktoritär. Tvånget 
har, menar hon, inte försvunnit, utan bara maskerats genom en indirekt form. Maskerats låter illvilligt, 
men säger ingenting om uppsåtet. Jag utgår från att organisationer anammar värdegrundsstyrning med 
en god vilja och en förhoppning om att de positiva värdena ska komma patienter, medarbetare och 
medborgare till del. Det kan förstås även vara ett mål i sig att framstå som mindre auktoritär, vilket 
lyckas i värdegrundstexten och välkomstbrevet, men mer tveksamt i intranäts- och strategitexten. 
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7.5  Metodreflektion 
Uppsatsarbetet har till förvånande stor del handlat om att välja bort. Intressanta drag som jag har förbisett 
är att värdegrundstexten saknar textbindning och att den inte innehåller några underordnade satser. 
Obefintlig textbindning skulle kunna kopplas till Ledin & Machins (2015) undersökning av 
kommunikationen vid ett universitet, där punktlistor och samordning leder till fragmentering av allt som 
forskarna gör i separata enheter, vilket hindrar kritisk diskussion om exempelvis samband. 

Jag önskar också att jag hade haft tid att sätta mig mer in i Hallidays sätt att se på och interpersonellt 
analysera restelement, det vill säga det som ingår i språkhandlingarna vid sidan av subjekt, finit och 
eventuella satsadverbial. Kanske hade det gett mig användbara verktyg för att mer systematiskt 
analysera det jag nu har kallat förutsatt åtagande. 

I stort tycker jag dock att kombinationen av SFG-inspirerad analys och intertextuell analys har 
fungerat bra. Systematiken i SFG har hjälpt mig att tränga djupt in i texterna. Intertextualitet har fungerat 
som ett sätt att tala om betydelser som inte realiseras inom enskilda satser, och som ett sätt att identifiera 
särhållande av språkliga resurser. Just särhållandet som resurs uppfattar jag som en av de mest 
intressanta slutsatserna, som säkert kan vara intressant att uppmärksamma även i andra typer av texter 
där någon potentiellt hotande innebörd uttrycks. Jag har ännu inte hittat någon annan undersökning där 
särhållande av språkliga resurser ses som en egen resurs för att realisera en styrande funktion och 
samtidigt göra krävandet mindre hotande. Jag tycker dock att den tankegången fungerar och stämmer 
väl överens med idén om interdiskursivitet. 

Det finns en viss risk för rundgång vid SFG-analys. En lexikogrammatisk konstruktion leder till 
tolkningar av semantik och kontext, samtidigt som det man vet om kontexten leder till tolkningar av 
vilken semantik lexikogrammatiken rimligen realiserar. Särskilt problematiskt uppfattar jag detta i 
analys av språkhandlingar. Jag hanterade detta genom att inte strikt definiera språkhandlingarna som 
antingen påståenden eller uppmaningar, utan tillåta mig att resonera relativt fritt kring form och funktion 
och uppmärksamma hybriditeten. Det upplevde jag som en framkomlig väg i just denna undersökning, 
där indirekt form har kunnat ses som en viktig resurs för att kunna realisera värdegrundstextens funktion. 

Om jag hade haft möjlighet att göra en större undersökning skulle jag ha kompletterat med 
etnografisk metod, och försökt ta reda på mer om hur värdegrunden används i organisationen och om 
ledningens respektive medarbetarnas syn på den stämmer överens med den bild texterna ger. 

7.6  Avslutning 
Min undersökning säger ingenting om ifall värdegrunden fungerar, alltså om medarbetarna låter sig 
styras av den och om de finner den möjlig att leva upp till. Blir medarbetarna mer ödmjuka och respekt-
fulla till följd av värdegrunden? Det är förstås svårt att säga. 

En annan kvarhängande fundering är vad som egentligen är poängen: att regionen, dess chefer och 
medarbetare faktiskt ska bli mer öppna, ödmjuka och ärliga eller att regionen ska framstå som mer 
öppen, ansvarsfull och respektfull för att exempelvis locka nya medarbetare och undvika kritik? Något 
hårdraget: Är det underliggande syftet att göra livet bättre för människor som har med regionen att göra, 
eller att stärka regionens position och varumärke? Naturligtvis går dessa aspekter inte helt att skilja åt, 
men att resonera om dem som två delvis olika mål tror jag kan vara nyttigt om man vill gå till botten 
med värdegrundens funktion och roll  i organisationen. För att föra en konstruktiv diskussion av det 
slaget krävs såväl ödmjukhet som ärlighet. 

Kan då styrning genom värdegrund kan anses vara mindre auktoritärt och hierarkiskt än gamla tiders 
peka-med-hela-handen-ledarskap? Min undersökning skulle kunna ses som en tecken på att värde-
grundsstyrning inte nödvändigtvis minskar den auktoritära och hierarkiska makten, utan snarare mask-
erar den och samtidigt utsträcker den till att också omfatta inre värderingar. Numera räcker det inte att 
göra som chefen säger, utan man ska även ha och leva upp till organisationens fastslagna värderingar. 

Det är säkert möjligt för organisationer att arbeta med värdegrundsfrågor på ett sådant vis att 
medarbetarna  uppfattar värdeorden främst som ett diskussionsunderlag, ett stöd som hjälper mer än det 
kräver. Men det låter sig kanske inte så lätt kombineras med idén att värdegrunden är något som med-
arbetarna ska följa, det vill säga det påbud från ovan som den framstår som i de analyserade texterna. 
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