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Sammandrag 

Kommuner är en institution som agerar på lokal nivå, nära medborgarna och till vilka 

medborgare kan vända sig när det uppstår problem i vardagen. De har ett ansvar gentemot sina 

invånare att genomföra det som ligger inom deras ansvarsområden. Men då kommunerna själva 

kan informera om sina ansvarsområden och vad de gör har de även makt att till- och avskriva 

aktörer ansvar genom språkliga strategier. Syftet med denna studie har varit att blottlägga hur 

ansvar fördelas i kommuners informativa texter. Detta har gjorts genom att analysera vilka som 

förekommer som förstadeltagare och i vilka kontexter dessa förekommer. Det material som 

undersökts har varit nio texter från olika kommuner i Region Gävleborg som behandlar ämnet 

vinterväghållning. Genom att tillämpa en transitivitetsanalys och deltagaranalys, med vissa 

inslag av grammatiska metaforer och modalitet, inom ramen för systemisk-funktionell 

grammatik och kritisk diskursanalys har detta mål uppnåtts. Resultatet visar att icke-mänskliga 

aktörer såsom händelser eller nominaliseringar var vanligast förekommande som 

förstadeltagare. Sällan tillskrevs kommunerna ansvar som förstadeltagare i negativa kontexter 

som outfört arbete eller plogskador. Detta liknar tidigare undersökningar om myndighetsdiskurs 

där myndigheten eller kommunen sällan intog deltagarroller när negativa ämnen behandlades. 

Därmed skulle även kommuntexter gällande vinterväghållning kunna placera sig inom denna 

myndighetsdiskurs där myndigheten eller kommunen själv avskriver sig ansvaret genom olika 

språkliga strategier.  

 

Nyckelord:  Ansvar, Systemisk-funktionell grammatik, Kritisk diskursanalys, Kommun, 

 Vinterväghållning  
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1 Inledning 

Kommuners ansvarsområden är lokala och nära medborgaren vilket gör att kommunens 

arbetsuppgifter påverkar gemene man på ett konkret och direkt sätt. Kommuner har, liksom 

andra institutioner, ett visst ansvar och vissa skyldigheter gentemot sina medborgare. Sådana 

skyldigheter är exempelvis upprätthållning av infrastruktur såsom väghållning, trafikplanering 

och kollektivtrafik (Sveriges Kommuner och Regioner 2021). Om förväntningarna inte uppnås 

och om det givna ansvarsområdet inte sköts på ett adekvat vis kan konflikter mellan medborgare 

och kommunen uppstå.  

Ett sätt som kommunerna kan kommunicera med medborgarna är genom informationstexter. 

Dessa läggs ofta ut på kommunernas egna hemsidor och kan hittas av medborgarna som söker 

efter informationen som finns däri. Men informationstexter är inte nödvändigtvis objektiva och 

neutrala. Istället speglar de en bild av verkligheten som förmedlas av skribenten. I 

kommunernas informationstexter har kommunerna således makten att spegla deras bild av 

verkligheten som medborgarna blir mottagare av.  

Ett årligen återkommande ansvarsområde som kommunerna har är vinterväghållning. När 

vintern slår till måste åtgärder sättas in för att skapa säkra och framkomliga vägar. Det kan 

bland annat göras genom plogning och sandning. En icke-fungerande vinterväghållning leder 

till oframkomlighet med igensnöade vägar och fara för medborgare med väghalka och skymd 

sikt. Därmed vore det inte orimligt att vinterväghållning, särskilt ett outfört eller inadekvat 

utfört arbete, skulle kunna vara ett konfliktområde.  

Därför vore det intressant att undersöka hur kommuner skriver om vinterväghållning på sina 

hemsidor. Då tidigare forskning visat att negativa ämnen oftare saknar en utskriven aktör 

(Puskala 2009; Ström 2017) är detta potentiellt laddade konfliktområde intressant att undersöka 

med utgångspunkt i vem som tillskrivs ansvar och vem som avskrivs ansvar och i vilka 

kontexter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att blottlägga hur ansvar fördelas i kommuners texter om 

vinterväghållning. Detta görs genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vem tillskrivs respektive avskrivs ansvar? 

• I vilka kontexter gällande sakinnehåll tillskrivs respektive avskrivs ansvar? 

• Finns det skillnader mellan kommuner? 
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1.2 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i 8 kapitel. Kapitel 2, teori och metodologiska utgångspunkter, 

presenterar den kritiska diskursanalysen och systemisk-funktionell grammatik som används för 

att besvara frågeställningarna. Kapitel 3 presenterar tidigare forskning inom området. I det 

fjärde kapitlet, metod, presenteras det praktiska utförandet och hur teorin och de metodologiska 

utgångspunkterna tillämpas. Det femte kapitlet, material, presenterar de analyserade texterna. 

Kapitel 6, resultat och analys redogör för resultaten samt föreslår en analys av dessa. Kapitlet 

är uppdelat i fyra underavsnitt där olika kategorier av förstadeltagare analyseras för att besvara 

frågeställningarna beskrivna i 1.1. I kapitel 7 diskuteras resultaten och jämförs med varandra 

och tidigare forskning för att uppfylla undersökningens syfte. Det åttonde och sista kapitlet 

sammanfattar uppsatsen och ger förslag på vad vidare undersökningar skulle kunna fokusera 

på.  
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2 Teori och metodologiska utgångspunkter 

Denna undersökning utgår från kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik som 

teoretiskt och metodologiskt ramverk. Den kritiska diskursanalysen utgår från att språket, 

diskursen, påverkar världen samtidigt som världen påverkar diskursen (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:68). Inom denna undersökning analyseras mer specifikt transitivitet och vem som 

förekommer som förstadeltagare för att uppmärksamma maktförhållanden i de undersökta 

texterna som presenteras i avsnitt 2.1. I detta kapitel presenteras först den kritiska 

diskursanalysen i 2.1 och hur den har och kan användas. Där presenteras även Dreyfus (2017) 

modell för ansvar i figur 1. I 2.2 presenteras den systemisk-funktionella grammatiken samt hur 

den används i föreliggande undersökning.   

 

2.1 Kritisk diskursanalys 

Informationstexter kan vid första anblick verka neutrala och objektiva då deras syfte är att 

informera om något, tillskillnad från reklam som har i syfte att sälja något. Men även dessa till 

synes neutrala texter innehåller ofta värderingar och under textens framställning har beslut 

fattats om vad som ska stå med och vad som inte behöver skrivas ut. Detta är något som den 

kritiska diskursanalysen försöker blottlägga. 

Denna undersökning, i likhet med tidigare forskning som fokuserar på informativa texter 

med institutionella avsändare såsom Lassus (2010:87) och Tolvanen (2016:20), utgår från att 

relationen mellan en institutionell avsändare och medborgare som mottagare är hierarkisk och 

asymmetrisk. Det innebär att den institutionella avsändaren har makt i relationen. I likhet med 

Hellspong & Ledins (1997) brukstexter har inte kommuntexter individuella avsändare utan det 

är hela kommunen som intar en sändarroll. Hellspong & Ledin beskriver maktrelationer som 

en relation där ena parten har mer resurser än den andra (1997:53). Dessa resurser kan vara 

ekonomiska, sociala, kulturella eller språkliga. Kommuner, i jämförelse med gemene 

medborgare, har mer pengar, större kunskap, bättre kontakter och har mer uttrycksresurser 

vilket i linje med Hellspong & Ledin gör maktrelationen asymmetrisk till kommunens fördel. 

Uppstår en konflikt, menar de, skulle parten med mer makt göra sig gällande mot den andra 

parten.  

Ett sätt att analysera denna maktrelation i texter är genom kritisk diskursanalys som handlar 

om att identifiera problem, maktutövning och förtryck. Det kan göras genom att analysera 

språkbruket och på så vis blottlägga mönster och samband i språkbruket vilket potentiellt kan 

visa på dolt maktutövande i språkbruket (Nord 2011:56). I den kritiska diskursanalysen ses 
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språkbruk och samhälle som dialektiska, det vill säga att språkbruket påverkar samhället 

samtidigt som samhället påverkar språkbruket.  

Fowler och Kress menar att språket har många möjliga funktioner som realiseras genom 

olika formuleringar (1997:188). Därmed blir varje sätt att skriva något, såsom valet mellan en 

verbsats och en nominalisering, ett sätt att uttrycka en mening istället för en annan (Seiler 

Brylla, Westberg & Wojahn 2018:11; Fowler & Kress 1979:188–189). Det ska dock betonas 

att dessa val och maktutövande i språket ofta sker omedvetet och per automatik (Fowler & 

Kress 1979:186). Även om mönstren ofta beskrivs inom kritisk diskursanalys som ”X 

manipulerar Y med språket” sker maktutövandet vanligtvis omedvetet, vilket är varför det kan 

passera omarkerat och inte ifrågasättas (Fowler & Kress 1979:186). De menar att det oftast inte 

ett medvetet val att dölja deltagare genom exempelvis passivering utan snarare ett resultat av 

att vara del av ett sammanhang där det är normen. Kritiken inom kritisk diskursanalys är inte 

mot språket i sig eller mot individuella språkanvändare utan mot de sociala processer som gör 

att språket har de implicita syftningar det har i kommunikation (Fowler & Kress 1979:196).  

En metod för att undersöka maktförhållanden i en text är genom en så kallad 

transitivitetsanalys. Den utgår från den systemisk-funktionella grammatiken som utvecklas i 

nästa avsnitt. I en transitivitetsanalys undersöks hur händelser och processer förbinds eller inte 

förbinds med subjekt och objekt. Ett prototypiskt exempel är Barnet rullar leksaksbilen där 

subjektet barnet förbinds med objektet leksaksbilen genom processen rullar. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) menar att denna förbindning kan få konsekvenser för texten då en avsaknad 

av agent, i de flesta fall subjekt, innebär att agenten inte kan hållas ansvarig. Det kallas för 

agentradering. Vid agentradering nedprioriteras handlingarna och processerna som ledde fram 

till effekterna som istället lyfts fram. I en transitivitetsanalys är även nominaliseringar en viktig 

aspekt då agenten vid nominaliseringar helt kan skrivas bort medan ett substantiv ersätter 

processen. För att återgå till det prototypiska exemplet skulle en agentradering i satsen Barnet 

rullar leksaksbilen kunna skapa satsen Leksaksbilen rullar eller Rullningen av leksaksbilen där 

själva processen rullar nominaliserats till rullningen.  

Det kan jämföras med det Trew (1979) beskriver, att avsändaren genom att ha kontroll över 

texten kan skriva bort sin egen agens genom nominaliseringar, agentradering, omskrivning och 

inbäddning. Han menar också att passiveringar av verb separerar handlandet från aktören och 

istället lägger fokus på verbet. Därefter kan handlandet separeras ytterligare från aktören genom 

agentradering och en omskrivning av orsak till omständighet. 
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En modell för att analysera ansvaret i materiella satser är Dreyfus (2017) modell. Denna 

modell redovisas i figur 1 nedan där högst upp på den diagonala linjen representerar högst 

ansvarstagande medan lägst ner på den diagonala linjen representerar lägst ansvarstagande.  

 

Figur 1 Dreyfus (2017:379) Cline of responsibility 

Enligt Dreyfus modell tar en aktiv sats som barnet rullar leksaksbilen störst ansvar. Detta följs 

av en passiv sats med agent som leksaksbilen rullas av barnet som följs av en passiv sats utan 

agent som leksaksbilen rullas. Minst ansvar finns det i leksaksbilen rullar. I denna 

undersökning benämns dessa som 4 grader för att inte blandas med de olika kategorier 

förstadeltagare som presenteras i kapitel 6. Grad 1 är den kategori som Dreyfus menar tar störst 

ansvar, den aktiva satsen med egentlig aktör. Grad 2 är den med näst störst ansvar, den passiva 

satsen med utskriven agent. Grad 3 är passiva satser utan agent och grad 4 är aktiva satser där 

den egentliga agenten är borta likt leksaksbilen rullar. Denna modell används i analysen i 6.4.2 

där inanimata, abstrakta och händelser som förstadeltagare analyseras. Detta för att 

uppmärksamma skillnader i ansvarstagande i intransitiva satser som är vanligare 

förekommande i denna sorts förstadeltagare än i de andra.   

 

2.2 Systemisk-funktionell grammatik 

Systemisk-funktionell grammatik är en teori där betydelse står i fokus. Den har länge utvecklats 

nära pedagogiken och har där haft som mål att få inlärarna att reflektera över det dagliga, 

autentiska språket utifrån varför språket formuleras som det gör. Genom att se sammanband 
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mellan språkets form och dess funktion menar den systemisk-funktionella grammatiken att man 

kan förstå och utveckla sitt eget språk (Holmberg & Karlsson 2013:17–18).  

Inom den systemisk-funktionell grammatiken talas det om språkets tre funktioner: den 

ideationella, den interpersonella och den textuella. Den ideationella grammatiken handlar om 

att med hjälp av språket uttrycka vår uppfattning om världen (Holmberg & Karlsson 2013:73). 

Det handlar om att med hjälp av språket beskriva vår uppfattning av vad som händer och vilka 

som är inblandade. Detta kretsar kring processen, det vill säga att något händer. Till processen 

kopplas deltagare som påverkas av eller gör det som händer. Detta är det centrala i satser varpå 

omständigheter, grovt förklarat det övriga, kan erbjuda mer information. En utgångspunkt i den 

ideationella grammatiken är att det som förmedlas i texten är en uppfattning av världen.  

Inom den ideationella grammatiken som förmedlas i Karlsson (2011) och Karlsson & 

Holmberg (2013) kan processer delas upp i fyra typer. De materiella processerna förändrar 

något i den yttre världen och förstadeltagaren i denna processtyp kallas aktör. Exempel på 

materiella processer är ploga, snöröja och frakta ut. De mentala processerna upplevs av 

deltagarna och kan oftast inte märkas utanför den mentala sfären. Inom denna processtyp kallas 

förstadeltagaren upplevare. Exempel på mentala processer är tänka, se och känna. Den tredje 

typen är de relationella processerna som beskriver hur något förhåller sig. Inom denna 

processtyp kan förstadeltagaren vara bärare om processen är attributiv, som exempelvis bilen 

är röd. Förstadeltagaren kan också vara utpekad om processen är identifierande som i Oslo är 

Norges huvudstad. Den tredje relationella processen är existentiell där förstadeltagaren kallas 

den existerande. Exempel på en existentiell relativ process är pläden ligger på soffan. Den sista 

och fjärde processtypen är de verbala processerna som uttrycker vad som sägs, antingen direkt 

eller via exempelvis skyltar. I de verbala processerna kallas förstadeltagaren talare och exempel 

på dessa processer är säga, förklara och berömma.   

Den interpersonella grammatiken handlar om hur människor interagerar med varandra 

genom språket i text och tal (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:97). Det talas inom den 

interpersonella grammatiken om språkhandlingar som är kombinationen mellan utbyte, det vill 

säga av varor och tjänster eller information, och talarroll, det vill säga rollen som givande eller 

krävande. Ett givande av information är ett påstående, ett givande av varor och tjänster är ett 

erbjudande, ett krävande av information är en fråga och ett krävande av varor och tjänster är 

en uppmaning (Holmberg & Karlsson 2013:34).  

Till den interpersonella grammatiken hör även modalitet och modal bedömning. Dessa 

realiseras med modala verb, såsom kan eller får, och satsadverbial, som tyvärr eller gärna. 

Modalitet brukar mätas på fyra skalor, förpliktelse, sannolikhet, villighet och vanlighet. Dessa 
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delas i sin tur upp i tre grader, låg, medelhög och hög. Satsen plogskador kan uppstå 

förekommer således på sannolikhetsskalan med låg grad medan satsen Men vi måste också 

hjälpas åt så länge vinterväglag råder placerar sig på förpliktelseskalan med hög grad. Den 

interpersonella grammatiken undersöks bland annat för att få svar på frågor om värderingar, 

läsarroller och skribentroller (Holmberg & Karlsson 2013:34). 

Den textuella grammatiken skiljer sig från de två ovan då de handlar om att skapa textuella 

betydelser mellan den interpersonella och ideationella grammatiken. Den kan även beskrivas 

som att studera hur informationsflöden skapas och ordnas i texter (Holmberg & Karlsson 

2013:143).   

Då denna undersökning ämnar studera kommunernas egna beskrivningar av deras 

vinterväghållningsverksamhet utgår den från den ideationella grammatiken med visst inslag av 

modalitet från den interpersonella grammatiken. Därmed kan vilken verklighet kommunerna 

speglar i sina texter analyseras och vilka de skriver som inblandade. Därför ges här en 

utförligare beskrivning av den ideationella grammatiken i relation till transitivitet som först 

presenterades i 2.1.  

Som förklarades i 2.1 är handlar transitivitet om huruvida processer förbinds eller inte 

förbinds till vissa deltagare. Processen inom systemisk-funktionell grammatik är det centrala i 

satsen och realiseras ofta med ett verb eller en verbgrupp (Holmberg & Karlsson 2013:76). Den 

deltagare som främst kopplas till processen och som processen utgår ifrån kallas 

förstadeltagare. Den som påverkas av förstadeltagaren och processen kallas andradeltagare 

(Holmberg & Karlsson 2013:75–77). En materiell process som saknar andradeltagare kallas för 

intransitiv medan en materiell process som har andradeltagare kallas för transitiv. Sett till 

Dreyfus modell (figur 1) kan en intransitiv sats som ”leksaksbilen rullar” påvisa agentradering 

då den egentliga aktören är bortskriven och andradeltagaren flyttats fram till förstadeltagare. 

Genom att analysera vem som står som förstadeltagare kan man se vilka som konstrueras som 

centrala (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:27) vilket är relevant för att besvara den första 

frågeställningen vem tillskrivs respektive avskrivs ansvar.  

 Utöver deltagarna och processen finns omständigheter som beskriver sådant som inte är 

centralt i satsen och kan ses som ett tillägg. Dessa är platsomständigheter som på vårt hotell, 

tidsomständigheter som klockan 08.00, sättsomständigheter som med en hand i luften, 

orsaksomständigheter som på grund av regn, sällskapsomständigheter som med Arne Arland, 

villkorsomständigheter som inte utan hjälp, rollomständighet som som professor, 

sakomständigheter som [talade] om allt möjligt och synvinkelsomständigheter som enligt SMHI 

(Holmberg & Karlsson 2013:103–107).  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning om myndighetstexter och andra institutionella texter 

ur olika perspektiv. Först presenteras en bredare bild av forskning om institutionella texter. 

Därefter, i 3.2, presenteras det smalare ämnet tidigare forskning om ansvar i texter.  

 

3.1 Institutionella texter 

Mycket forskning om myndighetstexter har gjorts ur ett klarspråksperspektiv. Där har främst 

två genrer varit av intresse: beslutstexter och massinformationstexter (Nord 2017:14). Likaså 

har mycket av forskningen kring institutionella texter centrerat kring tilltal och den tänkta 

läsaren (se Lassus 2010; Lind Palicki 2010; Rahm & Ohlsson 2009).  

Forsberg (2014) undersökte myndigheters lättlästa texter. I sin studie placerar Forsberg 

myndighetstexter inom brukstexter vilka beskrivs som texter som är informativa, ofta 

instruktiva och som beskriver verkligheten (2014:26). Undersökningens resultat visade bland 

annat att myndigheterna i de lättlästa texterna använder du-tilltal men ändå blir distanserade då 

de omtalar sig själva i tredje person samtidigt som de sällan framträder i texterna (2014:39–40).  

Två andra studier om i institutionella texter är Rahm & Ohlsson (2009) och Lind Palicki 

(2010). I sin studie av broschyrer från äldrevården inom Malmö stad fann Rahm & Ohlsson att 

texterna hade svårt att vara mottagaranpassade eftersom målgruppen de riktade sig till var för 

stor och heterogen (2009:40). Resultatet i Lind Palickis (2010:149) studie om normer i 

Försäkringskassans broschyrer till nyblivna föräldrar visar att det som tas för givet, såsom 

biologiskt föräldraskap, inte skrivs ut i texterna medan det som indexeras som avvikande, som 

adoptivföräldrar, nämns uttryckligen. De tre ovannämnda studierna konkluderar alla att det är 

svårt att mottagaranpassa texter som riktar sig till en bred målgrupp.  

Helgesson (2013) analyserade kommuners broschyrer om sophantering. Studien fann att 

flera mottagarroller kan konstrueras i samma broschyr vilket Helgesson menar är rimligt då 

broschyren riktar sig till flera möjliga mottagare. Förvånande enligt Helgesson är att den 

auktoritära myndighetsrösten som talar till den lydige undersåten gick att finna i bland annat en 

distanserad myndighet som uppmanade medborgarna att göra något genom imperativ och med 

hjälpverb som ska och måste. Detta trots ett informaliserings- och intimiseringsarbete som för 

myndigheten närmare medborgaren (2013:136–137).  
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3.2 Texter och ansvar 

Undersökningar om texter och ansvar finns om flera olika genrer: Puskala (2009) om 

kommunala föredragningslistor, Sellgren (2013) om lärobokstexter, Lassus (2010) om 

socialförsäkringsbroschyrer och Ström (2017) om barnavårdsutredningstexter.  

Puskala (2009) undersökte synliga och osynliga aktörer i kommunala föredragningslistor. 

Hon fann bland annat att osynliggörande gjordes genom passiva konstruktioner och 

nominaliseringar. Puskala refererar bland annat till Faircloughs (1979) kritiska diskursanalys 

genom vilken man bland annat kan blottlägga att nominaliseringar används för att osynliggöra 

aktörer. Det blir även en fråga om makt då bortskrivande av aktör ofta görs då den är självklar 

eller irrelevant för skribenten fastän den inte nödvändigtvis är det för mottagaren (Puskala 

2009:44). Puskala kunde i sin undersökning skönja ett mönster där aktörerna tenderade att vara 

osynliga i ärenden med negativt innehåll (2009:50) vilket hon förklarar liknar vad Packaléns 

(2003) finska studie visade om företag i den privata sektorn.   

 Sellgren (2011) har bland annat undersökt förstadeltagare i lärobokstexter om hot mot 

regnskogarna i Amazonas och mot havet. Sellgren fann att de mänskliga aktörerna, som 

egentligen låg bakom hoten, sällan skrevs ut i texterna. Istället användes många passiva satser 

och nominaliseringar där abstrakta aktörer blir agenter. Det menar Sellgren (2011:62–63) leder 

till ett intryck av att något är omöjligt att förändra och att människans roll i texterna blir oklar.  

Lassus (2010) kritiskt diskursanalytiska studie undersökte Försäkringskassans och 

Folkpensionsanstaltens socialförsäkringsbroschyrer till barnfamiljer. Hon fann att läsaren 

refererades till med ett du-tilltal i texterna medan institutionerna ofta representerades med 

namnet på institutionen. Vidare omnämndes institutionen i hög grad, en tredjedel i 

Folkpensionsanstaltens texter och hälften av gångerna i Försäkringskassans texter, som 

omständighet snarare än deltagare i texterna (Lassus 2010:165). 

Ström (2017) hanterar hur olika personer framställs som ansvariga genom språkbruket i 

barnavårdsutredningstexter. Han pekar ut att ett av de tydligaste resultaten sett till deltagares 

ansvar är att Socialförvaltningens ansvar tonades ner i barnavårdsutredningarna. Det görs 

genom agentstrykning vilket leder till förbindelsen mellan institutionen och ansvar för påverkan 

på andra deltagare försvagas. Ström menar också att då samma resultat funnits i andra 

myndighetstexter kan detta betraktas som typiskt för myndighetsdiskurs.  

Lind Palickis (2010) tidigare nämnda studie hanterar även den ansvar. Enligt studien tar 

Försäkringskassan främst ett ekonomiskt ansvar medan informerande ansvar snarare primärt 

tilldelas andra aktörer, som fackföreningar och arbetsgivare (133). Studien visar således att 

ansvar kan fördelas olika beroende på avsvarsområde.  
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4 Metod 
Detta kapitel presenterar undersökningens tillämpning av den kritiska diskursanalysen och 

systemisk-funktionella grammatiken. Därefter redogörs det praktiska tillvägagångssättet och 

avgränsningar i undersökningen.  

Som redan nämnts i kapitel 2 utgår denna undersökning från kritisk diskursanalys och 

systemisk-funktionell grammatik. Den intresserar sig således för vem som kopplas till vilken 

process, och vem som inte kopplas till processer. Därmed är det relevant att göra en 

transitivitetsanalys, vilket är en analys av deltagare som kopplas till processen.  

Som Karlsson (2011:27) skriver kan man genom att analysera förstadeltagare se vilka som 

konstrueras som centrala. Sett till min undersökning och som Trew (1979) menar borde dessa 

centrala deltagare, förstadeltagarna, konstrueras närmare ansvar än de aktörer som inte 

konstrueras som förstadeltagare. Som avgränsning i analysen som utgår från den ideationell 

grammatiken har jag inte analyserat vare sig andradeltagare eller omständighet. Fokuset i denna 

undersökning har varit vem som närmast kopplas till processen och de aktörer som realiseras 

som centralast i satsen, därav ter det sig rimligt att analysera förstadeltagarna och i vilka 

kontexter de förekommer. Utöver detta analyseras även vissa utvalda aspekter av modalitet, då 

dessa också påverkar hur ansvars till- eller avskrivs och vilken bild som skapas av kommunerna.  

Rent praktiskt har denna undersökning genomförts genom att analysera de förstadeltagare 

som förekommer i texterna genom att hitta satsernas processer. Dessa analyserade 

förstadeltagare är i de flesta fall i materiella processer med undantag för ett antal relationella 

och mentala processer i de fall där ansvar tydligt till- eller avskrivs. Exempel på dessa är den 

relationella processen ansvarar för som återkommer ett flertal gånger i texterna och den 

mentala processen hoppas på. Saknas andradeltagare till materiella processer har satsen 

analyserats som intransitiv i transitivitetsanalysen. De analyserade relativa processerna har inte 

räknats som vare sig transitiva eller intransitiva, men trots detta analyseras de i kapitel 6 då 

förstadeltagaren fortfarande kan kopplas till processen. Det blir således intressant att undersöka 

vilka förstadeltagare som kopplas till de relativa processer som tydligt kan kopplas till ansvar. 

Genom att hitta processerna i satserna och sedan vilka förstadeltagare som knyts till dessa 

processer kan slutsatser dras om mönster i hur ansvar tillskrivs respektive avskrivs olika 

deltagare och i vilka kontexter.  

Ofta är det enkelt att avgöra om en sats är materiell eller inte, men inte i samtliga fall. Ett 

exempel på ett tvetydigt fall i Gävle kommun där satsen ”riktlinjer för vinterväghållningen 

beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden” förekommer. Å ena sidan kan beslutas tolkas som en 

mental process som utgår från Samhällsbyggnadsnämnden. Å andra sidan kan beslutas tolkas 
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som en materiell process, då det efter att det klubbats igenom har skett en förändring i 

riktlinjerna för vinterväghållningen orsakad av Samhällsbyggnadsnämnden. Vid dessa 

tvetydiga fall har bedömningar av de enskilda fallen gjorts utifrån huruvida processen i 

kontexten förändrar något. Exemplet ovan har bedömts som en materiell process eftersom 

riktlinjerna har förändrats efter att beslutet fattats vilket skiljer sig från att fatta ett beslut som 

endast förändrar något på det mentala planet. Ett annat metodologiskt problem är hur satser i 

imperativ ska tolkas. I föreliggande uppsats har imperativen, trots en avsaknad av utskrivet du, 

analyserats som att du är förstadeltagare då satsernas form riktar sig till läsaren (jfr Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011).  

De förstadeltagare som funnits har kunnat kategoriseras i fyra kategorier: Kommunen som 

förstadeltagare, aktörer överordnade kommunens om förstadeltagare, aktörer underordnade 

kommunen som förstadeltagare samt inanimata aktörer, abstraktioner och händelser som 

förstadeltagare. Inom den fjärde kategorin används Dreyfus (2017) modell då denna kategori 

innehåller betydligt fler förekomster än i övriga kategorier och dessa även har en betydligt större 

tendens att vara förstadeltagare i intransitiva satser. Därför har jag valt att där tillämpa 

modellens fyra grader av ansvar på denna kategori men inte på de andra tre.  
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5 Material 

Undersökningens material består av nio texter hämtade från nio kommuners hemsidor. Samtliga 

kommuner ligger inom området Region Gävleborg. Kommunerna som undersöks är Bollnäs, 

Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Gävle och Hudiksvall. 

Utöver dessa kommuner ligger även Hofors kommun i Region Gävleborg. Då Hofors inte har 

någon information på sin hemsida på ämnet snöröjning har denna inte inkluderats i 

undersökningen. Texten från Hudiksvall samlades in 18e maj 2022 och resterande texter 

samlades in 9e februari 2022. 

Samtliga analyserade texter hanterar ämnet vinterväghållning och hur kommunen i fråga 

hanterar den. I vinterväghållning ingår bland annat snöplogning, sandning och isrivning, men 

alla delar av vinterväghållning skrivs inte om i alla kommuners texter. Flera kommuner har 

dessutom flera texter om vinterväghållning. I dessa fall har de texter som anses mest generella 

undersökts eftersom de rimligtvis borde ha information som behandlar flest aspekter av 

vinterväghållning.  

All text i texterna har inte analyserats utan vissa avgränsningar har gjorts. Rubriker har inte 

inkluderats då de i flesta fall enbart består av enskilda ord. Enbart satser har analyserats och 

därmed har meningar eller information som saknar process gallrats även i de fall där processen 

nominaliserats till exempelvis snöröjning. Endast satser med både en förstadeltagare och en 

process ingår alltså i materialet.   

På vissa av sidorna finns även videor och bilder som inte har analyserats då detta inte är en 

multimodal studie, bland annat på grund av dess omfång. Denna aspekt lämnas till framtida 

studier om multimodalitet i kommunala informationstexter. Likaså har länkar inte analyserats 

mer än som om de vore brödtext. Vilka länkstigar som leder fram till texterna samt hur texterna 

länkar vidare vore också intressant att undersöka vidare för att få en bredare kunskap om 

kommuntexter på internet men det lämnas också till andra undersökningar med annat fokus än 

denna.  

De olika texterna har varierande antal satser som har analyserats vilket kan ses i tabell 1 

nedan där de nio kommunernas texter redovisas med antal satser som analyseras i 

undersökningen.  
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Tabell 1 Antal analyserade satser fördelade över kommunerna 

Kommun Antal satser 

Bollnäs 26 

Ljusdal 21 

Nordanstig 23 

Ockelbo 8 

Ovanåker 11 

Sandviken 55 

Söderhamn 40 

Gävle 86 

Hudiksvall 77 

Totalt 340 

 

Som kan ses i tabell 1 ovan varierar antal satser i de olika texterna. Totalt har 340 satser 

analyserats. Flest satser har analyserats från Gävle kommun med 86 satser. Därefter är 

Hudiksvall med 77 satser och därefter Sandviken med 55 satser. Fjärde flest analyserade satser 

är Söderhamn kommun med 40 satser följt av Bollnäs med 26 satser. Därefter kommer 

Nordanstig med 23 analyserade satser tätt följt av Ljusdal med 21 satser. Näst minst antal 

analyserade satser kommer från Ovanåker kommun och allra minst antal analyserade satser är 

från Ockelbo med 8 analyserade satser. Som förklarades tidigare i detta kapitel betyder få 

analyserade satser inte nödvändigtvis brist på information från kommunerna, utan de kan istället 

förmedla mer information på andra sidor som länkas eller i bild och videor. Ockelbo till 

exempel redovisar namn på personer som ansvarar för olika delar i kommunen och tillhörande 

telefonnummer men dessa är inte satser med förstadeltagare och processer varför de inte har 

analyserats i föreliggande undersökning.  
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6 Resultat och analys 

I föreliggande kapitel presenteras undersökningens resultat samt analyser av resultatet. De 

materiella satserna i de analyserade texterna har delats upp i transitiva och intransitiva satser. 

Utöver dessa förekommer även ett fåtal satser som är relativa och mentala.   

Sammanfattningsvis har fyra kategorier av förstadeltagare identifierats. Dessa är 

kommunen, förstadeltagare överordnade kommunen, förstadeltagare underordnade kommunen 

och förstadeltagare som är inanimata, abstraktioner och händelser. Detta kapitel är uppdelat 

efter dessa fyra kategorier. I 6.1 presenteras kommunen som förstadeltagare, i 6.2 presenteras 

förstadeltagare överordnade kommunen, i 6.3 presenteras förstadeltagare underordnade 

kommunen och sist i kapitel 6.4 presenteras inanimata, abstraktioner och händelser som 

förstadeltagare. En överblick av fördelningen av förstadeltagare i dessa kategorier kan ses i 

tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2 Antal förstadeltagare som är kommunen, överordnad kommunen, underordnad kommunen och icke-mänsklig fördelat 

över kommunerna 

Kommun Kommunen Överordnade Underordnade Icke-mänskliga Totalt 

Bollnäs 12 0 8 6 26 

Ljusdal 2 0 8 10 21 

Nordanstig 0 2 11 10 23 

Ockelbo 0 0 2 6 8 

Ovanåker 1 1 4 5 11 

Sandviken 0 5 24 26 55 

Söderhamn 12 1 9 18 40 

Gävle 6 0 27 53 86 

Hudiksvall 19 1 14 36 77 

Totalt 52 10 108 170 340 

 

Som tabell 1 ovan visar är ickemänskliga aktörer, alltså de som placerar sig inom den fjärde 

kategorin vanligast med 170 av 340 förstadeltagare. Hälften av alla förstadeltagare placerar sig 

inom denna kategori. Näst vanligast är den tredje kategorin, förstadeltagare underordnade 

kommunen med 108 av 340 förstadeltagare. Näst ovanligast är kommunen som förstadeltagare 

med 52 av 340 förekomster som placerar sig inom denna kategori. Ovanligast är förstadeltagare 

överordnade kommunen med enbart 10 förekomster av 340 analyserade förstadeltagare.  



19 

 

Huruvida en förstadeltagare är kommunen eller underordnad är inte alltid självklart, 

exempelvis i de fall då texten refererar till en enhet inom kommunen eller en arbetare anställd 

inom kommunen. Dessa har räknats som en del av kommunen då de ingår i samma verksamhet. 

Avsnitt 6.1 redovisar satsernas transitivitet samt en analys av till- respektive avskrivning av 

ansvar och vilka strategier och mönster som finns när kommunen är förstadeltagare. Avsnitt 6.2 

redovisar ansvarstillskrivningen och avskrivningen utan transitivitetsanalys då samtliga satser 

är transitiva när förstadeltagaren är överordnad kommunen. Förstadeltagare underordnade 

kommunen presenteras i 6.3 som redovisar transitivitet och ansvarsfördelningen uppdelad i två 

delar: du som förstadeltagare och övriga då en du utgör en övervägande del av förstadeltagarna 

underordnade kommunen. Avsnitt 6.4 redovisar transitivitet och hur ansvaret fördelas hos 

inanimata, abstrakta och händelser som aktörer med hjälp av Dreyfus modell (se figur 1) i de 

satser där förstadeltagaren är inanimat, abstrakt eller en händelse.  

 

6.1 Kommunen som förstadeltagare 

Alla kommuner förekommer inte som förstadeltagare utan detta sker endast i 6 av 9 kommuner. 

Dessa är Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn, Gävle och Hudiksvall. Alltså förekommer 

inte kommunen som förstadeltagare i Nordanstig, Ockelbo och Sandviken. Resultaten i detta 

avsnitt avser därmed de sex kommuner som skriver sig själva som förstadeltagare om inte annat 

uppges.  

Totalt förekommer kommunen som förstadeltagare 52 gånger i materialet, se bilaga 1 för 

samtliga förekomster. Bland förstadeltagare i samtliga satser där kommunen refereras till är 

pronomenet vi vanligast med 32 förekomster i fem av kommunerna, alla utom Ovanåker. 

Nästan hälften av dessa förekomster är från Hudiksvalls kommun. Näst vanligast är att referera 

till kommunens enheter och interna aktörer såsom personal på kommunen eller kommunens 

bolag. Dessa förekommer totalt 12 gånger i fem av kommunerna, då inte i Gävle kommun.  

Därefter är kommunen, antingen vid namn eller enbart som kommunen vanligast med 10 

förekomster i tre kommuner: Söderhamn, Gävle och Hudiksvall.  

Därmed är inte alla kommuner synliga som förstadeltagare på samma vis i texterna. I 

Ovanåker förekommer enbart en referens som refererar till kommunens fastighetsbolag Aefab. 

I Ljusdal förekommer två referenser: en gång med vi och en gång med kommunens Gatu- och 

Parkenhet. I Gävle kommun används fem vi och en referens till Gävle kommun. Mest variation 

syns i Söderhamns, Bollnäs och Hudiksvalls kommun. I Söderhamn förekommer med 

kommunen likställda förstadeltagare i form av vi fem gånger, Söderhamns kommun och 
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kommunen två respektive fyra gånger, personal två gånger och ett antal enheter en gång. I 

Bollnäs förekommer vi sex gånger, gatuenheten fyra gånger och arbetsledaren två gånger. I 

Hudiksvall förekommer vi fler gånger än i de andra kommunerna med totalt 16 förekomster, 

den som har jour en gång och kommunen tre gånger.  

 

6.1.1 Transitiva och intransitiva satser 

Som presenterades i kapitel 2 tenderar ett högt antal intransitiva satser att visa på en separation 

mellan ansvarige och ansvarsområde. Det är intressant i ljuset av fördelningen av transitiva och 

intransitiva satser bland de satser där kommunen är förstadeltagare. Där är en stor majoritet 

transitiva, 37 av 43. Samtliga sex intransitiva satser finns i Hudiksvalls kommun och även där 

är en övervägande del, nästan två tredjedelar, av satserna transitiva. Detta presenteras 

sammanfattat i tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Antal transitiva respektive intransitiva satser där kommunerna är förstadeltagare fördelat över kommunerna  

Kommun Transitiva satser Intransitiva Totalt 

Bollnäs 11 0 11 

Ljusdal 1 0 1 

Nordanstig - - - 

Ockelbo - - - 

Ovanåker 1 0 1 

Sandviken - - - 

Söderhamn 10 0 10 

Gävle 4 0 4 

Hudiksvall 10 6 16 

Totalt 37 6 43 

 

Som kan ses i tabell 3 ovan är en klar majoritet av satserna med kommunen som förstadeltagare 

transitiva. De enda intransitiva satserna är i Hudiksvalls kommun. De är: ”Vi står i beredskap 

dygnet runt”, ”Vissa dagar kör vi både under natt och dag”, ”Vid mindre snöfall börjar vi 

snöröja först när det slutat snöa”, ”Vi avvaktar också om det väntas mer snö det kommande 

dygnet”, ”Vi börjar i centrum” och ”Vi fortsätter mot ytterområdena”. Alla gånger är 

förstadeltagaren vi och i inget av dessa fall tycks en andradeltagare eller omständighet ha flyttats 

fram till förstadeltagare. Detta innebär att processen i regel tydligt kopplas till förstadeltagaren 
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i de transitiva satserna samt att även i de intransitiva satserna är den som är reellt ansvarig står 

som förstadeltagare.  

 

6.1.2 Ansvar för kommunen som förstadeltagare  

I denna del diskuteras hur ansvar fördelas i de satser där kommunen är förstadeltagare. Detta 

görs genom att analysera i vilka kontexter förstadeltagaren kopplad till kommunen förekommer 

samt de processer som tillskrivs förstadeltagarna.  

Processerna i dessa satser kopplas starkt till vinterväghållning och ett ansvar för detta, för 

samtliga processer och förstadeltagare se bilaga 2. Processerna representeras av ord såsom 

snöröjer, prioriterar, ansvarar, planerar och sandar eller grusar. Det finns dock även ibland 

ett viss avsägande av ansvar, såsom i Söderhamns försöker, Bollnäs kan omöjligt vara på och 

Hudiksvalls skottar inte.  

Intressant är att Bollnäs och Söderhamn inte enbart uttrycker objektiva fakta utan även 

önskan och begränsningar. Bollnäs skriver ”[…]vi kan omöjligt vara på alla gator samtidigt” 

vilket visar på ett avsägande av ansvar för att alla gator skulle vara snöröjda samtidigt. 

Söderhamn skriver ”[…]vi hopppas[sic!] på försåelse[sic!] för att det under värsta scenario inte 

är möjligt att vid varje tidpunkt hålla allmänna ytor framkomliga” vilket liknar Bollnäs 

ansvarsavskrivande.  

I Hudiksvall förekommer tre typer av förstadeltagare, kommunen, vi och den som har jour. 

Kommunen används för att introducera det stora området de ansvarar för, som i ”Kommunen 

ansvarar för cirka 18 mil väg och 7 mil gång- och cykelbana”. Vi används i satser som ”Den 

[en snövall] städar vi bort med jämna mellanrum” och den som har jour endast i satsen ”Det är 

den som har jour som ringer ut snöteamen” som båda är konkreta arbetsuppgifter. Det är genom 

det distanserade och formella kommunen och inte det personliga vi som kommunen direkt 

avsäger sig ansvar i satsen ”kommunen skottar inte infarter till privata fastigheter”.  

I de fall där kommunen förekommer som förstadeltagare i koppling till plogskador sker det 

enbart genom pronomenet vi. Det förekommer endast i två kommuner, Bollnäs och Ljusdal, 

och då i koppling till agerande efter skadan har uppstått, nämligen att de gör en besiktning. En 

besiktning är inte ett erkännande av att ha orsakat skadan. I Bollnäs står det "Staket, häckar 

eller murar kan ta skada och då kan du kontakta Gatuenheten så åker vi ut och gör en besiktning 

på plats av skadan som uppstått”. Ingenstans finns ett erkännande till att ha orsakat skadan eller 

att det är deras ansvar, skadan är hypotetisk och kommunen blir först involverad när skadan i 

efterhand ska besiktas.. I Ljusdal skriver de ”Vi gör då en besiktning och reparation görs efter 

snösäsongens slut” vilket liknar Bollnäs i att kommunens agerande enbart ligger i besiktningen. 
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I Ljusdal separeras kommunen från skadan ytterligare då de inte ens tar ansvar för att reparera 

skadan utan det är något passivt som görs. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.4 som handlar om 

inanimata, abstrakta och händelser som förstadeltagare.  

 

6.2 Förstadeltagare överordnade kommunen  

Trafikverket är överordnad kommunen och omnämns i samtliga kommuner utom Bollnäs. I 

Gävle kommun är Trafikverket dock inte förstadeltagare eftersom de skrivits bort från 

förstaposition i satsen ”Gävle kommun ansvarar tillsammans med Trafikverket, vägföreningar 

och fastighetsägare för att skapa en god och säker framkomlighet för alla trafikanter i 

kommunen – året runt”. Därmed görs Trafikverket till sällskapsomständighet och analyseras 

således inte vidare i denna undersökning. I Ockelbo är den enda referensen till Trafikverket ett 

journummer man kan ringa. I Ljusdal omnämns Trafikverket enbart i satsen ”Undantag är 

riksvägarna, som snöröjs av Trafikverkets entreprenörer”.  

I de kommuner där Trafikverket förekommer som förstadeltagare, det vill säga i Nordanstig, 

Ovanåker, Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall, är det aldrig som förstadeltagare i 

intransitiva satser, utan samtliga nio förekomster är som förstadeltagare i transitiva satser eller 

med andra processtyper än materiella. Utöver Trafikverket nämns riksförbundet för enskilda 

vägar och Lantmäterimyndigheten en gång, i Sandviken, vilken också kan ses som aktörer 

överordnade kommunen. Den förekommer i en relativ sats.  

Trafikverket kopplas i samtliga fall konkret till ansvar genom antingen processen ansvara 

eller genom andradeltagaren ansvaret. Exempel på detta är ”Trafikverket ansvarar för läns- och 

riksvägar” från Ovanåkers kommun och ”Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar” 

från Söderhamns kommun. I Sandviken uttrycks det även att Trafikverket sköter det statliga 

vägnätet i satsen ”Trafikverket sköter det statliga vägnätet, de stora vägar som förbinder orter” 

vilket också uttrycker ett ansvarsområde. Detta kan jämföras med 6.1 där kommunen som 

förstadeltagare förekommer i fler kontexter.  

Riksförbundet för enskilda vägar och Lantmäterimyndigheten å andra sidan uttrycker inget 

ansvar utan beskrivs enbart i en informerande roll i satsen ”Även riksförbundet för enskilda 

vägar och Lantmäterimyndigheten har information riktat till väghållare”. Till skillnad från 

Trafikverket tycks de inte heller ha något faktiskt ansvarsområde inom väghållning utan den 

information de förmedlar är till andra som sköter vinterväghållning.  
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6.3 Förstadeltagare underordnade kommunen 

I detta avsnitt behandlas de förstadeltagare som är underordnade kommunen och inte en del av 

den. Exempel på dessa förstadeltagare är privatpersoner, entreprenörer och 

samfällhetsföreningar. För samtliga förstadeltagare underordnade kommunen se bilaga 3.  

I samtliga kommuner förekommer förstadeltagare underordnade kommunen. Totalt 

förekommer 107 förstadeltagare i denna kategori. Av dessa är 68 pronomenet du, antingen 

uttryckligen eller underförstått i imperativsatser. Flest satser i denna kategori finns i texten från 

Gävle kommun med 27 satser och därefter Sandviken kommun med 24 satser. Tredje flest satser 

kommer från Hudiksvalls kommun med 14 satser tätt följt av Nordanstigs kommun som har 12 

satser. Därefter är Söderhamn kommun med 9 satser. Både Bollnäs och Ljusdal har 8 satser där 

förstadeltagaren är underordnad kommunen. Näst minst antal satser har Ovanåker med 3 satser 

och allra minst antal satser kommer från Ockelbos kommun som har 2 satser.  

Eftersom du som förstadeltagare utgör cirka två tredjedelar av förstadeltagare underordnade 

kommunen analyseras du som förstadeltagare separat från resterande underordnade kommunen. 

Därmed kan en klarare bild förmedlas av hur ansvar fördelas inom du respektive övriga 

förstadeltagare underordnade kommunen. Du analyseras i 6.3.2 och resterande i 6.3.3.  

 

6.3.1 Transitiva och intransitiva satser 

Nästan alla materiella satser där förstadeltagaren är underordnad kommunen är transitiva, 73 

av 76 analyserade satser. Dessa förekommer i alla nio kommuner. Endast tre satser är 

intransitiva och till skillnad från de satser där förstadeltagaren är kommunen är dessa tre 

intransitiva satser utspridda över kommunerna. En sats finns i Bollnäs kommun, en i 

Sandvikens kommun och en i Hudiksvalls kommun. Ingen kommun har sålunda fler än en 

intransitiv sats med en förstadeltagare underordnad kommunen. Fördelningen redovisas i tabell 

4 nedan.  
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Tabell 4 Antal transitiva respektive intransitiva satser med förstadeltagarna underordnad kommunen fördelat över kommunerna 

Kommun  Transitiva Intransitiva Totalt 

Bollnäs 6 1 7 

Ljusdal 6 0 6 

Nordanstig 6 0 6 

Ockelbo 2 0 2 

Ovanåker 3 0 3 

Sandviken 13 1 14 

Söderhamn 7 0 7 

Gävle 24 0 24 

Hudiksvall 6 1 7 

Totalt 73 3 76 

 

De tre intransitiva satserna som förekommer är Bollnäs ”Du kan hjälpa till genom att inte 

parkera din bil på gatan om annan möjlighet till parkering finns.”, Sandvikens ”[Tänk på 

datumparkeringen] så att du inte står i vägen när snöplogen kommer.” och Hudiksvall ”När 

kommunen kallar ut till snöröjning – vare sig det är egna maskiner eller entreprenörer - så startar 

snöröjarna från en given punkt”. I dessa tre intransitiva satser, i likhet med 6.1, tycks inte 

intransitiviteten vara ett resultat av agentradering då förstadeltagaren är kopplad till processen 

och även har omständigheter, främst tidsomständigheter. Däremot tycks andradeltagaren i dessa 

fall vara underförstådd, där en möjlig andradeltagare i Bollnäs skulle kunna vara en 

omskrivning till ”Du kan hjälpa snöplogarna”, Sandviken ”Så att du inte ställer din bil i vägen” 

och Hudiksvall ”Så startar snöplogarna att snöploga”.  

 

6.3.2 Ansvar för du som förstadeltagare 

I detta avsnitt presenteras hur ansvarsfördelningen ser ut i de fall där du förekommer som 

förstadeltagare. Det presenterar även i vilka kontexter du förekommer. Då antalet du är många 

i texterna delas de i detta avsnitt upp efter kommunerna, vilket också hjälper tydligt besvara 

frågeställningen om det finns skillnader mellan kommunerna.  

Du som förstadeltagare uttrycker i Bollnäs kommun ofta någon som ska göra något eller som 

undrar något. Det syns i satser som ”På den här sidan hittar du information” och ”Du kan även 

klippa bort grenar som hänger ut över gatan från din tomt”. Även i Ljusdal används du som 

förstadeltagare när det handlar om uppmaningar till läsaren och information om frågor skulle 
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kunna finnas. Det kan ses i satserna ”Parkera eller stanna inte din bil så att den hindrar 

snöröjningen.” och ”Under helger och icke-ordinarie arbetstid når du oss på tfn 0651-100 44”. 

Det skiljer sig aningen från Nordanstigs kommun där du som förstadeltagare förutsätter att 

läsaren söker information. Detta kan ses i både satsen ”kontakta oss” och ”men här får du lite 

hjälp”. Du som förstadeltagare i Ockelbo uttrycker en önskan om mer information i ”Se karta 

på www.ockelbo.se/snorojning-sandning” och en instruktion i reell vinterväghållning i ”Ta med 

egen spade och hinkar”.  

I Ovanåker uttrycks att  du har en skyldighet, både i de fall där du är offer och där du orsakar 

något. Det första kan ses i ”Uppkommer skador i samband med röjningsinsatserna ska du 

omedelbart anmäla detta till NCC på tfn: 070-385 71 63” där du är den som ska göra något, 

nämligen anmäla en skada, men det saknas aktör som orsakat skadan. Det andra fallet är ”[det 

är viktigt att tänka på] hur du parkerat ditt fordon.” där du har ansvar att tänka på hur du parkerar 

ditt fordon.  

I Sandviken används du på tre sätt: som någon som söker information, som någon som har 

ett ansvar och som någon som har tillåtelse att göra något. Det första kan ses i satser som 

”kontakta din förening för mer information”. Det andra både i satser som ”Du som 

fastighetsägare har ansvar att ta hand om snön som faller på din tomt.” och i satser som 

”Kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter om underhåll av dessa vägar.” där ett 

underförstått du har ansvar att kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter. Den 

tredje förekommer i ett fall, i satsen ”Om du sopar din gångbana eller motsvarande utrymme 

utanför din fastighet innan maskinerna kommer, får du sopa ut sanden i körbanan och få hjälp 

med borttransporten.” där du har tillåtelse att sopa ut sanden på körbanan.  

I Söderhamn återfinns de tre funktionerna för du som Sandviken visar. Det är någon som 

söker information i satsen ”Se karta var det är snörörjt[sic!].”, någon som har ett ansvar i satsen 

”Tänk efter när ni parkerar vid månadsskiftet oktober/november, januari/februari och mars/april 

då det är udda datum två dagar i rad.” och någon som har tillåtelse i satsen ”Låna gärna käppar 

på kommunens serviceenhet på Tippvägen 10, för att markera staket, gräskanter m m.”. I det 

tredje finns också ett underförstått ansvar där du har ett ansvar att markera staket, gräskanter 

m.m. men kommunen uttrycker även tillåtelse i det mer direkta imperativet låna.  

Även i Gävle kommun förekommer dessa tre funktioner. Informationssökande finns i ”I 

kartan här nedanför kan du se vilka gator och vägar vi snöröjer under vintern och vid vilket 

snödjup.”, ansvar i ”Om problemet eller faran gäller Gavlegårdarnas bostäder ska du kontakta 

Gavlegårdarna.” och tillåtelse i ”Från den 15 november till dess att sandupptagningen börjar på 

våren kan du hämta gratis sand för privat bruk på Kanalvägen 6 på Näringen”.  

http://www.ockelbo.se/snorojning-sandning
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I Hudiksvalls kommun förekommer det ett oväntat lågt antal du jämfört med övriga texter. 

Det förekommer en gång i satsen ”men du som äger en tomt i angränsning ansvarar själv för att 

öppna upp för framkomlighet till din egen bostad.” och uttrycker ett ansvar för området runt 

den egna tomten. Det ansvaret kan ses som ett avskrivande av ansvar för kommunen då ansvaret 

istället läggs på du.   

Det är alltså endast i Nordanstig som du inte tilldelas visst ansvar. I resterande kommuner 

tilldelas du ett ansvar där du i många fall har ett ansvar att förebygga skada eller ett dåligt utfört 

arbete. Det finns även ett ansvar hos du att anmäla skador som uppstått.  

 

6.3.3 Ansvar för övriga underordnade förstadeltagare 

I föreliggande avsnitt presenteras resterande 40 förstadeltagare underordnade kommunen, för 

samtliga förstadeltagare underordnade kommunen se bilaga 4. Den näst vanligast 

förekommande aktören, efter du, är fastighetsägare som förekommer totalt åtta gånger. I 

Sandviken förkommer det en gång, i Söderhamn två gånger, i Gävle två gånger och i Hudiksvall 

tre gånger. Fastighetsägare som förstadeltagare förekommer alltså ingen gång i Bollnäs 

kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun eller Ockelbo 

kommun. För fastighetsägare uttrycks det ha ett ansvar för vinterväghållningen. Detta uttrycks 

antingen genom processen ansvarar som i satsen ”Fastighetsägare ansvarar för att transportera 

bort den snö som faller på tomten.” från Sandviken eller genom att uttrycka en skyldighet som 

i ”Fastighetsägare inom detaljplanelagt område har enligt den lokala ordningsstadgan en 

skyldighet gällande gångbaneutrymmet närmast utanför fastighet.” från Söderhamn. Undantag 

är en sats, också från Söderhamns kommun som lyder ”I centrala Söderhamn kan 

fastighetsägare avtala om tjänsten med Söderhamns Kommun.” där det i kan avtala finns en 

möjlighet att överlägga ansvaret på Söderhamns kommun.  

Även ur resterande 32 satser med förstadeltagare underordnade kommunen kan en tendens 

till ansvar skönjas. Detta ansvar förmedlas bland annat genom processerna ansvarar och sköter 

som i satserna "I övriga orter och bostadsområden är det en vägförening eller 

samfällighetsförening som ansvarar för sandupptagning och barmarksrenhållning av vägarna.” 

från Sandviken och ”Det är Nordanstigs bostäder som sköter våra egna fastigheters snöröjning.” 

i Nordanstigs kommun.  

Ansvaret förmedlas även genom att tillskriva förstadeltagarna en roll där ansvar ingår, 

antingen direkt som i Sandvikens ”Ibland kan det även vara organisationer som är väghållare, 

exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.” där organisationer 

tilldelas ansvarsrollen väghållare. Ett annat sätt att tillskriva ansvar är genom att beskriva 
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arbetsuppgifterna som ingår i en förmodad ansvarstagande roll som ”Under våren, så snart 

vädret tillåter, påbörjar Sandviken Energi sandupptagningen från körbanorna i Sandviken och 

Storvik.” där Sandviken Energi beskrivs ha uppgiften påbörjar sandupptagningen och därmed 

även kan förväntas utföra uppgiften. Det uttrycks också ett ansvar för förstadeltagaren privata 

fastighetsägare i förbudet mot att lägga upp snö från tomtmark på allmän gatu- eller parkmark 

i satsen ”[…] likväl som privata fastighetsägare inte får lägga upp snö från tomtmark på allmän 

gatu- eller parkmark” från Söderhamns kommun. De privata fastighetsägarna får därmed 

tillskrivet ett ansvar att inte utföra en viss handling.  

Det enda fallet av ett vi som förstadeltagare underordnad kommunen är i Hudiksvalls 

kommun och även det tillskrivs ett ansvar i form av hjälpas åt i satsen ”Men vi måste också 

hjälpas åt så länge vinterväglag råder med till exempel, bra vinterdäck på bilar och cyklar, 

broddar samt att anpassa hastigheter och avstånd”. Även det opersonliga många från 

Hudiksvalls ”När vi kör under dagtid tycker många att maskinerna är i vägen för trafiken.” 

sticker ut med processen tycker vilket inte förekommer någon annanstans i denna kategori. 

Liknande gäller Hudiksvalls ”Som bilist ska man tänka på att anpassa hastigheten efter 

väglaget, använda vinterdäck och planera sin resa i god tid så att man slipper stressa.” och 

”Vissa störningar får man tyvärr räkna med under vintern.” där det generaliserande man 

uttrycker en förväntan på att tänka på respektive räkna med. Vissa störningar är här förväntade 

och man måste vara beredd att göra vissa anpassningar och uppoffringar, lika som i att anpassa 

hastigheten.  

Även ”Snöröjarna måste ha utrymme så att traktorerna kan backa och svänga.” i Ljusdal och 

”Privatpersoner är välkomna att utan kostnad hämta en hink med sand vid Kungsgatan östra vid 

bommen på vänster sida innan Forsbackabron.” i Söderhamn sticker ut från det annars 

ansvarsgivande mönstret. I det första läggs inte ansvaret på förstadeltagaren snöröjarna utan på 

någon outtalad annan att möjliggöra för snöröjarna att kunna backa och svänga. I det andra 

finns en inbjudan till förstadeltagaren privatpersoner att hämta en hink med sand. Det går att 

jämföra med Söderhamns ”Låna gärna käppar på kommunens serviceenhet på Tippvägen 10, 

för att markera staket, gräskanter m m.” som är riktat till du. Båda visar på en inbjudan att göra 

något, men i fallet med privatpersoner saknar erbjudandet den uppmaning som finns i 

imperativformen.  

Det syns alltså en skillnad mellan hur du och övriga förstadeltagare underordnade 

kommunerna tilldelas ansvar. I de fall där du tilldelas ansvar för något är det ofta något konkret, 

litet och formulerat som ett förslag eller gott råd. Detta kan exempelvis ses i Söderhamns ”Tänk 

efter när ni parkerar vid månadsskiftet oktober/november, januari/februari och mars/april då det 
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är udda datum två dagar i rad.” och Bollnäs ”Du kan även klippa bort grenar som hänger ut 

över gatan från din tomt”. Detta kan jämföras med Sandvikens ”I övriga orter och 

bostadsområden är det en vägförening eller samfällighetsförening som ansvarar för 

sandupptagning och barmarksrenhållning av vägarna.” och Ovanåkers ”NCC Industry AB 

hanterar och ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och beredskap i kommunen.” som 

snarare uttrycker ett ansvar för ett större område, både fysiskt och i omfattning.  

 

6.4 Inanimata aktörer, abstraktioner och händelser 

Detta sista resultat- och analysavsnitt presenterar resterade förstadeltagare. Dessa är 

förstadeltagare som reellt omöjligt kan ha varit central i en process, vilka kan delas upp i tre 

kategorier: inanimata, exempelvis plogbilarna och cykelbanor, abstraktioner, exempelvis 

arbetsledarens uppgift och en felaktig parkering, och händelser, exempelvis snöröjningen och 

halkbekämpning. Samtliga redovisas i bilaga 5.  

Till skillnad från 6.1 där ett flertal kommuner inte hade kommunen eller representanter för 

kommunen som förstadeltagare har här samtliga kommuner inanimata, abstraktioner och 

händelser som förstadeltagare. Alla kommuner utom Nordanstig har förstadeltagare i alla dessa 

tre kategorier. Nordanstig har ingen händelse som förstadeltagare. Ockelbo kommun bidrar 

med, som nämnts i kapitel 5, åtta analyserade satser i denna undersökning. Sex av dessa satser 

finns i detta avsnitt med jämn spridning mellan inanimata, abstraktion och händelser.  

I avsnitten nedan presenteras först fördelningen över transitiva och intransitiva satser i 6.4.1 

i denna kategori. Dessa diskuteras sedan i 6.4.2 i relation till ansvar med Dreyfus (2017) modell 

och det kritiskt diskursanalytiska perspektivet av vad intransitivitet kan innebära gällande 

synliggörandet av ansvarande.   

 

6.4.1 Transitiva och intransitiva satser 

Som nämnts tidigare är förstadeltagaren i intransitiva satser ofta flyttade andradeltagare. När 

förstadeltagaren skrivs bort behöver något fylla platsen varpå andradeltagaren, eller en 

nominaliserad process, flyttas fram som förstadeltagare. Detta blir relevant i detta avsnitt, 

särskilt som kan ses i fördelningen i tabell 5 nedan över antal satser som är transitiva respektive 

intransitiva i de satser där förstadeltagaren är inanimat, en abstraktion eller en händelse.   
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Tabell 5 Transitiva respektive intransitiva satser med inanimata, abstraktioner och händelser som förstadeltagare 

Kommun Transitiv Intransitiv Totalt 

Bollnäs 2 2 4 

Ljusdal 1 8 9 

Nordanstig 2 4 6 

Ockelbo 0 4 4 

Ovanåker 0 2 2 

Sandviken 6 8 14 

Söderhamn 0 6 6 

Gävle 8 19 27 

Hudiksvall 9 13 22 

Totalt 27  65 92 

 

Som kan ses i tabell 5 ovan är fördelningen jämnare mellan intransitiva och transitiva satser när 

förstadeltagaren är inanimat, abstrakt eller en händelse i jämförelse med tidigare avsnitt. Alla 

kommuner har intransitiva satser vilket skiljer sig från de andra kategorierna där flera 

kommuner inte hade någon intransitiv sats. I denna kategori är det istället tre kommuner, 

Ockelbo, Ovanåker och Söderhamn, som inte har någon transitiv sats.  

Endast i denna kategori väger antalen intransitiva satser över antalet transitiva hos nästan 

alla kommuner. I Ljusdal förekommer åtta intransitiva satser mot en transitiv och i Ockelbo 

fyra intransitiva mot noll transitiva. I Ovanåker kommun är båda materiella satserna 

intransitiva. Flest satser inom denna kategori har Gävle kommun med totalt 27 satser varav åtta 

är transitiva och 19 är intransitiva. Därefter följer Hudiksvall med 22 satser totalt varav nio är 

transitiva och 13 är intransitiva. I Sandviken kommun är föredelningen sex transitiva satser och 

åtta intransitiva. I Söderhamn är samtliga sex materiella satser intransitiva. Nordanstig har två 

transitiva satser och fyra intransitiva och slutligen har Bollnäs jämn fördelning med två 

transitiva mot två intransitiva.  

Totalt förekommer således 27 transitiva satser med inanimata, abstraktioner och händelser 

som förstadeltagare och 65 intransitiva satser. I denna kategori är det alltså mer än dubbelt så 

många intransitiva satser som transitiva. Därför analyseras dessa materiella satser utifrån 

Dreyfus modell (se figur 1) för att se hur satserna placerar sig på skalan.   
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6.4.2 Ansvar inom satser med en inanimat, abstraktion eller händelse som förstadeltagare 

Som kan ses i 6.4.1 har satser med denna sorts förstadeltagare ett högt antal intransitiva satser. 

Sett ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv och utifrån Trew (1971) och Dreyfus modell 

(figur 1) visar en hög nivå av intransitiva satser på ett avskrivande av ansvar.  

Denna form av analys när en hög grad av intransitiva satser förekommer kan således ge en 

tydligare bild av de strategier som används för att avskriva egentliga aktörer ansvar. Skillnaden 

mellan ansvarstagandet i grad 3 respektive 4 är att i grad 3 finns en antydan, genom den passiva 

formen, till en dold aktör, medan aktören inte antyds mer än i semantiken i grad 4 och därmed 

distanseras ytterligare. Detta kan illustreras med exempel från Bollnäs kommun där grad 3 

förekommer i ”snöröjningen prioriteras” och grad 4 i ”Staket, häckar och murar kan ta skada”. 

Fördelningen av satsernas grad redovisas sammanfattat i tabell 6 nedan. 

Tabell 6 fördelning i de fyra graderna av satserna enligt Dreyfus (2017) modell över satser med inanimat, abstraktion eller 

händelse som förstadeltagare.  

Kommun Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Totalt  

Bollnäs 1 0 1 2 4 

Ljusdal 0 0 7 2 9 

Nordanstig 1 0 2 3 6 

Ockelbo 0 0 1 3 4 

Ovanåker 0 0 0 2 2 

Sandviken  0 4 7 3 14 

Söderhamn 0 0 6 0 6 

Gävle  3 3 14 7 27 

Hudiksvall 3 0 8 11 22 

Totalt 8 7 46 33 94 

 

Som kan ses i tabell 6 ovan är grad 3 vanligast, med 46 av 94 satser, följt av grad 4, med 33 av 

94 satser. Därefter är grad 1 med åtta satser och minst vanligast är grad 2 med sju satser. I grad 

1 förekommer Gävle och Hudiksvall flest gånger, med tre satser vardera, följt av Bollnäs och 

Nordanstig med 1 sats vardera. Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn har 

ingen materiell sats där förstadeltagaren är inanimat, en abstraktion eller en händelse inom grad 

1. I grad 2 förekommer endast satser från två kommuner: Gävle kommun med tre satser och 

Sandviken med fyra satser. I grad tre förekommer alla kommuner förutom Ovanåker. Gävle 

kommun har 14 satser, Hudiksvall har åtta, Sandviken och Ljusdal har sju satser vardera, 

Söderhamn har samtliga sex satser inom denna kategori i grad 3, Nordanstig har två satser och 
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Ockelbo och Bollnäs har varsin sats inom grad 3. Inom grad 4 är Hudiksvall vanligast 

förekommande, med elva satser. Därefter kommer Gävle med sju, Sandviken, Ockelbo och 

Nordanstig med tre satser vardera och Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker med två satser vardera. 

Söderhamn har ingen sats inom denna grad.  

Då grad 3 och grad 4 är vanligast förekommande kan man tolka att ansvaret i materiella 

processer med inanimata, abstraktioner och händelser som förstadeltagare har flyttats från den 

faktiska aktören till förstadeltagare som inte har handlingsförmåga. Detta tyder i sin tur på att 

de som faktiskt är ansvariga för handlingar i texterna inte kan kopplas som förstadeltagare till 

processen i hög utsträckning, exempelvis i meningen ”Tyvärr händer det att häckar, staket, 

postlådor eller dylikt skadas vid snöröjning.” från Ljusdals kommun där häckar, staket, 

postlådor eller dylikt som förstadeltagare kopplas till den passiviserade processen skadas utan 

att den som egentligen orsakat skadan synliggörs. Detta kan jämföras med Sellgren (2011) vars 

lärobokstexter om bland annat hot mot Amazonas i hög grad saknade mänsklig agent vilket hon 

menar leder till att människans roll blir oklar. Således blir den som orsakat skadorna på häckar, 

staket, postlådor eller dylikt dold och oklar.  

Då mindre än hälften av satserna i denna kategori har andradeltagare kan detta tolkas som 

att den egentliga andradeltagaren i många fall har flyttats fram till förstadeltagare i likhet med 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) och Trew (1979). En passivisering med agent som ovan 

redovisats som grad 2 visar också på omvända roller där andradeltagaren tagit över 

förstadeltagarens roll medan förstadeltagaren har nedprioriterats till en agent i passiv form 

vilket kan leda till grad 3 där den passiviserade agenten kan skrivas bort och grad 4 där 

andradeltagaren helt tagit över aktörens roll i satsen.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten från kapitel 6. Diskussionen leder tillbaka till 

undersökningens syfte: att blottlägga de mönster som finns i kommunernas informativa texter 

om tillskrivet respektive avskrivet ansvar. Fokus ligger på två områden där förmodad konflikt 

kan uppstå. I 7.1 diskuteras ansvarsfördelningen i relation till plogskador och i 7.2 diskuteras 

till- respektive avskrivningen av ansvar när plogningen inte kan genomföras.  

 

7.1 Plogskador 

Plogskador kan tänkas vara ett konfliktfyllt ämne. Någon har orsakat någon annans egendom 

skada vilket sällan är konfliktfritt. Därför är det intressant att djupare analysera de strategier 

som de olika kommunerna tillämpar angående detta ämne. En första, tydlig uppdelning är 

huruvida kommunerna informerar om plogskador eller inte.   

I Nordanstig, Ockelbo, Sandviken och Hudiksvall nämns nämligen inte plogskador eller 

andra skador orsakade av kommunen på privat egendom. Då de fyra kommunerna varierar i 

storlek, och därmed även har varierande resurser, kan detta tolkas som en medveten strategi 

snarare än en nödvändig lösning i brist på resurser eller liknande utomstående omständigheter.  

I Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn och Gävle förekommer plogskador som ämne i 

texterna. Intressant här är att analysera vilka strategier som används för att ta eller avskriva sig 

ansvar. Ett tydligt mönster är att orsakandet av skadan alltid uttrycks med  passiv form men 

variation finns bland dessa då vissa skriver ut vem som har orsakat skadan. Detta kan illustreras 

med skillnaden mellan Bollnäs ”Vid snöröjning finns det en risk att skador uppstår.” och 

Söderhamns ”Skador på privat egendom orsakade av Söderhamns kommuns 

snöröjningsenheter åtgärdas snarast efter vintersäsongen”. I båda fallen är skador något som 

passivt uppstår,men skillnaden är att Söderhamn skriver ut den som orsakade skadorna. Det är 

i Söderhamn och Gävle som den passiva agenten skrivs ut.  

Att sätta aktören som passiv agent är dock också en strategi för att förflytta fokus och 

försvaga kopplingen mellan processen och den faktiska aktören. Därmed kan allt detta 

beskrivas som strategier för att avskriva eller dölja aktörens ansvar i fråga om att orsaka 

plogskador. Detta kan även beskrivas med Dreyfus modell där Söderhamn och Gävle här 

placerar sig mer ansvarstagande då de skriver ut vem som orsakade skadan även om satsen 

fortfarande är passiv. Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker å andra sidan placerar sig i steget under i 

modellen på grund av avsaknaden av agent vilket enligt modellen visar på ett lägre 

ansvarstagande. Ingen kommun placerar sig högst upp i ansvarstagandet gällande plogskador.  
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Ett annat mönster angående plogskador som kan skönjas är det ansvar som läggs på du att 

agera så att skadorna inte uppkommer eller anmäla dem i efterhand. I Ljusdal och Söderhamn 

ges en uppmaning till detta du att agera för att undvika att plogskador uppkommer. I Ljusdals 

”För att undvika skador kan du markera de ställen där vi ska vara extra aktsamma.” tillskrivs 

du ansvaret att markera ut ställen och i Söderhamns ”Låna gärna käppar på kommunens 

serviceenhet på Tippvägen 10, för att markera staket, gräskanter m m.” tillskrivs ansvaret ett 

underförstått du för att markera ut bland annat staket. I dessa fall tillskriver kommunen detta du 

ansvaret att markera ut där plogningen ska ske särskilt försiktigt för att undvika skador. 

Det andra tillfället där du uppmanas agera är när skador redan uppstått och ska anmälas. 

Denna form av ansvarsgivande finns i alla kommuner som tar upp plogskador förutom i 

Söderhamns kommun. I Bollnäs ska du kontakta Gatuenheten och i Ljusdal ska du ringa Gatu- 

och parkenheten. I Ovanåker uppmanas du att omedelbart anmäla skador som uppkommit och 

i Gävle informeras du om att det går att skicka in ett skadeståndsanspråk och lite senare om att 

kontakta kommunens kundtjänst för att få en blankett att fylla i.  

Båda dessa funktioner av du tillskriver du ett ansvar att först hindra att skador uppstår och 

sedan att anmäla skador som uppstått. Jämför detta med avskrivandeprocessen av ansvar i vem 

som orsakar skadorna. Då detta är ett konfliktområde är det intressant att se hur de med makten 

över texterna, det vill säga kommunerna, tydliggör förebyggande och konsekvenshanterande 

åtgärder förväntade av andra aktörer medan själva konfliktorsaken, skadandet av egendom, i 

stor utsträckning döljer vem som är ansvarig eller försvagar kopplingen via passiviseringar. 

Likaså tycks texterna inte enbart vara informerande av vad läsaren ska göra efter att skadan har 

uppstått eftersom läsaren uppmanas förhindra att skadan sker genom utmärkning, något som 

borde ske innan skadan uppstår.  

 

7.2 När vinterväghållningen inte kan genomföras 

Ett annat område där konflikter rimligtvis kan uppstå är när vinterväghållning inte kan 

genomföras. Liksom med plogskador är det intressant att analysera vem som lyfts fram som 

ansvarig genom tydlig förstadeltagare kopplade till processen och vem som döljs genom olika 

strategier.  

Till skillnad från med ämnet plogskador finns det hos samtliga kommuner exempel på när 

vinterväghållningsarbete inte kan genomföras. Där sticker visserligen Ockelbo ut med endast 

en underförstådd anledning med satsen ”Vid normalt snöfall* ska snöröjning vara utfört inom 

6–8 timmar”. I denna sats är det underförstått att snöröjningen kanske inte är utfört om snöfallet 



34 

 

är onormalt även om det inte skrivs uttryckligen. Snöröjningen är nominaliserad och 

förstadeltagaren är något som är utfört. Detta leder till att det saknas tydlig ansvarig för när 

snöröjningen inte är utförd.  

En annan anledning till att vinterväghållningsarbetet inte är utfört kopplas till att vädret inte 

tillåter det, att det snöar för mycket och att arbetet är för stort. Denna strategi används i Bollnäs, 

Nordanstig, Söderhamn, Gävle och Hudiksvall kommun. I Bollnäs kommun skrivs det ”Ibland 

kan det komma mycket snö på kort tid och vi kan omöjligt vara på alla gator samtidigt.”, i 

Nordanstig ”[när det kommer mycket snö på kort tid] hinner inte plogbilarna med att röja bort 

snö och samtidigt köra iväg snöhögar.”, i Söderhamn bland annat ”Det är ett komplext uppdrag 

och vi hopppas[sic!] på försåelse[sic!] för att det under värsta scenario inte är möjligt att vid 

varje tidpunkt hålla allmänna ytor framkomliga”. I Gävle skrivs det bland annat ”Snöröjning är 

ett omfattande arbete och alla gator och vägar kan inte plogas samtidigt.” och i Hudiksvall ”När 

vädret skiftar kraftigt så kan det ta en stund att skifta om exempelvis från snöröjning till 

sandning.”.  

Som kan ses i exemplen finns det stor variation i förstadeltagare till dessa processer. Bollnäs 

använder vi och uttrycker en omöjlighet att allt ska vara plogat samtidigt. Detta vi kan 

analyseras som en strategi för att förmänskliga en större organisation med ett flertal enheter 

med detta enda syfte att ploga gatorna. Samma tidsbrist uttrycks dock även i de andra 

kommunerna oavsett förstadeltagare.  

I Nordanstig har de som plogar gatorna blivit nominaliserat till plogbilarna som trots sin 

inanimathet har ett uppdrag de inte hinner med. I Nordanstig, Söderhamn och Gävle poängteras 

att uppdraget att hålla allt plogat samtidigt är omöjligt att genomföra. Detta oavsett om 

förstadeltagaren är en inanimat plogbilarna, ett abstrakt det eller en händelse i form av 

snöröjningen. I Hudiksvall är vädret en anledning till att vinterväghållningen inte kunnat 

genomföras. Där används det abstrakta det som tar tid att skifta om från den nominaliserade 

snöröjningen till sandningen. Det finns dock ett mönster här av att, bortsett från i Bollnäs fall, 

använda sig av icke-mänskliga förstadeltagare när kommunerna beskriver svårigheter de har 

med att hinna ploga gatorna.   

En tredje anledning är orsakade omständigheter där det är omöjligt eller svårt att ploga. Detta 

uttrycks i Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, Sandviken och Hudiksvall. Dessa fem kommuner 

beskriver alla felparkerade bilar som en orsak till att vissa vägar inte har plogats. I Bollnäs 

skriver de ”Du kan hjälpa till [med att vi kan snöröja på ett bra sätt] genom att inte parkera din 

bil på gatan om annan möjlighet till parkering finns.”, i Ljusdal bland annat ”Parkera eller 

stanna inte din bil så att den hindrar snöröjningen.”, i Ovanåker ”En felaktig parkering kan 
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innebära dålig eller i vissa fall ingen snöröjning alls på en del platser.”, i Sandviken ”Tänk på 

datumparkeringen så att du inte står i vägen när snöplogen kommer.” och i Hudiksvall ” Många 

felparkeringar gör att maskinen inte kan ta sig fram och får därför i värsta fall lämna sträckan 

oplogad”.  

I Ovanåker är det abstrakta en felaktig parkering förstadeltagare till processen kan innebära 

med andradeltagaren dålig eller i vissa fall ingen snöröjning. I satsen innan, ”Det är viktigt att 

tänka på hur du parkerar ditt fordon.”, förklaras vem som anses ha orsakat denna felaktiga 

parkering. Ansvaret för kvaliteten på snöröjningen har här avskrivits snöröjarna och antyds ha 

orsakats av, och ansvaret för det tillskrivs därmed, den felaktiga parkeringen som du har 

orsakat. Detsamma kan ses i Hudiksvall där det är de abstrakta många felparkeringar som 

orsakar brist i vinterväghållning. I Hudiksvall saknas det du som finns i Ovanåkers kontext, 

men trots att ansvaret inte läggs på någon annan kan det underförstådda vara att ansvaret inte 

ligger hos kommunen när bilar står felparkerade.  

I Bollnäs, Ljusdal och Sandviken framträder detta mönster tydligt. Där tilldelas ansvaret du 

att inte förhindra snöplogningen. Ett underförstått du finns i processens imperativform parkera 

eller stanna i Ljusdal och tänk på i Sandviken. Båda dessa satser följs av omständigheten att 

inte hindra eller vara i vägen för snöplogningen. I Bollnäs skulle att parkera din bil på gatan 

göra motsatsen till att hjälpa.  

Ett generellt mönster som framträder i detta potentiella konfliktområde är att kommunerna 

avskrives ansvar i den text de lägger fram. Antingen är orsaken bortom mänsklig kontroll, det 

vill säga ett väder som omöjligt kan hanteras och en uppgift som är alldeles för stor, eller är 

orsaken skapad av någon annan, ett underförstått, antytt eller uttryckt du. Endast i enstaka fall 

kan bristen på snöröjning direkt kopplas till kommunen. I Bollnäs skrivs ett vi ut och i 

Söderhamn uttrycker vi en önskan om förståelse för svårigheter med snöröjning. I båda fall 

erkänns ett ansvar för snöröjningen men informerar samtidigt att de inte alltid kan genomföra 

sina ansvarsuppgifter. I de fall där du hindrar snöröjningen genom att orsaka omständigheter 

där kommunen inte kan utföra sina uppgifter kan det primära ansvaret tolkas tilldelas du. Därtill 

kan det tolkas som ett avskrivande av ansvar för kommunen eftersom, liksom i de fallen med 

otursam väderlek, anledningen till att de inte utfört sitt uppdrag är bortom deras kontroll. Den 

outförda plogningen kan således inte vara deras ansvar då det primära ansvaret för att skapa 

möjlighet för snöplogning tillskrivs du.  
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8 Sammanfattning och avslutning 

Denna undersökning har ämnat att blottlägga de mönster som finns i kommuners av- respektive 

tillskrivning av ansvar i texter om vinterväghållning. Den har även besvarat vem som till- och 

avskrivs ansvar genom att stå eller inte stå som förstadeltagare, i vilka kontexter det sker samt 

vilka skillnader som finns mellan kommunerna. Detta har gjorts genom att kombinera en analys 

av vilka som förekommer som förstadeltagare i vilka kontexter, en transitivitetsanalys samt 

utplacering av de olika förstadeltagarna på Dreyfus (2017) modell över grad av ansvarstagande 

i satser.  

De flesta förstadeltagare som funnits i undersökningen har varit inanimata, abstrakta eller 

händelser. Dessa är oftare förstadeltagare i intransitiva satser än kommunerna, förstadeltagare 

överordnade kommunen och förstadeltagare underordnade kommunen. Detta tyder på, sett ur 

ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, ett avståndstagande till processen vilket i sin tur leder 

till att de faktiska aktörerna med ansvar bakom processerna döljs.  

I konfliktfyllda ansvarsområden såsom plogskador och brist på plogning framträder ett 

mönster i ansvarsavskrivande för kommunerna. Det är sällan kommunerna tar på sig ansvaret 

och det är sällan de står som förstadeltagare i satser behandlande dessa teman. Ofta sker detta 

avskrivande genom att tillskriva någon annan ansvaret men även genom att referera till 

okontrollerbara omständigheter som onormal väderlek.  

Ett intressant mönster som funnits i denna undersökning är att alla kommuner utom en som 

har sig själva som förstadeltagare också är de kommuner som skriver om plogskador. Det skulle 

således eventuellt kunna finnas ett sammanband mellan att göra sig själva till förstadeltagare i 

texter om vinterväghållning, och potentiellt även andra texter om hantering av samhällsviktiga 

funktioner, och att erkänna att skador kan uppkomma. Visserligen tar ingen av de kommunerna 

som har sig själva som förstadeltagare heller ansvar som förstadeltagare i plogskadors 

uppkomst men detta mönster skulle behöva undersökas vidare.  

Resultaten i denna undersökning liknar således på många sätt tidigare undersökningar om 

språkbruk med institutionella avsändare. Vissa ämnen, såsom plogskador, kan kopplas till 

Helgesson (2013) där de institutionella avsändarna ibland använde ett auktoritärt språkbruk, där 

myndigheten distanserades och gav uppmaningar till medborgarna. Trots att de tänkta 

mottagarna med största sannolikhet är inte är samma finns samma tendens att skriva bort sig 

själv när det handlar om negativa ämnen i de undersökta kommuntexterna som i Puskala (2009) 

om kommunala föredragningslistor. Likaså kan jämförelse göras med Ström (2017) där 
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Socialförvaltningens ansvar ofta tonades ner. En sådan jämförelse skulle placera även denna 

undersöknings texter inom den större myndighetsdiskursen.  

Denna undersökning har främst utgått från det ideationella perspektivet inom systemisk-

funktionell grammatik. Därför vore det intressant att undersöka samma eller liknande material 

utifrån andra perspektiv, exempelvis den interpersonella och vem som är den tänkta läsaren. I 

likhet med Lassus (2010) är du riktat till läsaren frekvent förekommande i materialet, men som 

Forsberg (2014) visar betyder inte ett frekvent användande av du att avsändaren inte är 

distanserad. Till skillnad från Lassus (2010) och Forsbergs (2014) studie är referenser till 

kommunen med namnet på kommunen ovanligt i jämförelse med förekomsten av vi och 

förekommer endast tre gånger med hela namnet och sex gånger med förkortningen kommunen. 

Det tycks således finnas en skillnad mellan socialförvaltningsbroschyrerna i Lassus 

undersökning och Forsbergs lättlästa myndighetstexter och informationstexterna i denna 

undersökning. Vare sig denna skillnad beror på en förändring över de tolv respektive åtta åren 

som skiljer undersökningarna, en möjlig utbredning av New Public Management eller 

materialet lämnas till vidare forskning.  

 En viss generalisering kring informativa institutionella texter om kommuners 

ansvarsområden kan göras sett till denna undersöknings material men för att kunna generalisera 

resultaten på ett mer säkert sätt krävs ett större och mer varierat material. Då materialet i denna 

undersökning varit från kommuner i en region i centrala Sverige skulle vidare undersökningar 

kunna undersöka material om vinterväghållning i kommuner i södra Sverige och norra Sverige. 

Därmed skulle man kunna undersöka om detta mönster är lika framträdande överallt eller om 

olika strategier används baserat på bland annat förväntad snömängd. Även texter om andra 

ansvarområden med direkt och påtaglig inverkan för medborgarna vore intressanta studie- och 

jämförelseobjekt.  

En annan framtida undersökning som skulle ge en klarare bild av ansvarsfördelning är att 

utöver förstadeltagarna även undersöka modalitet och grammatiska metaforer i större 

omfattning än denna undersökning gjort. Dessa är förekommande i materialet men på grund av 

uppsatsens fokus och omfång har de endast undersökts i enstaka fall. Dessa lämnas således till 

framtida undersökningar att undersökas.  
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Bilaga 1 
Kommuner som förstadeltagare fördelat över kommunerna. Om fler än 1 förekomst skrivs 

antalet inom parentes.  

Kommun Förekomster 

Bollnäs Gatuenheten(4); vi(6); arbetsledaren(2)  

Ljusdal Kommunens Gatu- och Parkenhet; vi 

Nordanstig - 

Ockelbo - 

Ovanåker Kommunens fastighetsbolag Aefab 

Sandviken - 

Söderhamn Söderhamns kommun(2); vi(4); 

kommunen(3); personal(2); ett antal enheter 

Gävle Gävle kommun; vi(5)  

Hudiksvall Vi(15); den som har jour; kommunen (3) 

Totalt vi(31); Gatuenheten(4); 

arbetsledaren(2); Kommunens Gatu- och 

Parkenhet; Kommunens fastighetsbolag 

Aefab; Söderhamns kommun(2); 

Kommunen(7); personal(2); ett antal 

enheter; Gävle kommun; den som har 

jour 
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Bilaga 2 
Kommunerna som förstadeltagare fördelade över kommunerna. Hur förstadeltagaren 

presenteras samt hur processen ser ut. Andradeltagare för satsens tydlighet.  

Kommun Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Bollnäs Gatuenheten Arbetar med Snöröjning och 

halkbekämpning 

Vi Kommer till Din väg 

Vi prioriterar Olika gator och vägar 

Gatuenheten har En arbetsledare 

Arbetsledaren Håller sig Uppdaterad 

Arbetsledaren avgör När det är dags att 

påbörja snöröjning 

eller sandning 

Gatuenheten sköter Bekämpningen 

Gatuenheten Tar även hjälp av Externa entreprenörer 

Vi Ska kunna snöröja 

och halkbekämpa 

Våra gator och vägar 

Vi Kan omöjligt vara på  Alla gator  

Vi Kommer till Din gata 

Vi Åker ut och gör En besiktning 

Ljusdal Kommunens Gatu- och 

Parkenhet 

Ansvarar för Snöröjning 

Vi gör En besiktning 

Ovanåker Kommunens 

fastighetsbolag Aefab 

sköter snöröjning 

Söderhamn Söderhamns kommun Snöröjer för Framkomlighet  

Söderhamns kommun Försöker  Att förbereda 

Vi planerar För vinterväghållning 

Kommunen Har  28 snöröjningsenheter 

Vi Hopppas[sic!] På försåelse[sic!]  

Kommunen Sköter Vinterväghållningen 

Kommunen Sköter  Vinterväghållning 

Vi Använder Specialprognoser 

Vi har Personal 

Personal följer upp Eventuella avvikelser 

i prognosen 
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Personal Åker runt och 

obeserverar[sic!] 

För att upptäcka 

lokala avvikelser 

Kommunen Får inte lägga upp snö 

Ett antal enheter Övergår till Att förbättra 

trafiksäkerheten 

Gävle Gävle kommun Ansvarar  För att skapa en god 

och säker 

framkomlighet 

Vi snöröjer Gator och vägar 

Vi prioriterar Snöröjningen 

Vi Sandar eller grusar På gång- och 

cykelvägar 

Vi  Är skyldiga Att sanda  

 Vi Sandar eller grusar bostadsgator 

Hudiksvall Kommunen Ansvarar för Cirka 18 mil väg och 7 

mil gång- och 

cykelbana 

Vi följer Väderprognoser 

Vi  Står i beredskap - 

Vi Har Drygt 50 fordon 

Den som har jour Ringer ut Snöteamen  

Vi  Städer bort Den 

Vi Jobbar för Att du ska kunna ta 

dig fram 

Kommunen Skottar inte infarter 

Vi Övergår till  Att forsla bort snö 

Vi Kör - 

Vi  Börjar snöröja - 

Vi Avvaktar med snöröjning 

Vi Avvaktar - 

Vi Börjar - 

Vi Fortsätter - 

Vi Arbetar med Övriga gator och orter 

Vi Försöker hålla Uppfarterna 

Vi Försöker ploga bort Snömodd 
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Bilaga 3 
Förstadeltagare underordnade kommunen fördelade över kommunerna. Om fler än 1 

förekomst skrivs antalet inom parentes.  

Kommun Förstadeltagare 

Bollnäs Du(8) 

Ljusdal Snöröjarna; du(6); fastighetsinnehavare 

Nordanstig Trafikverket, vägföreningar och vi själva; du(7); vägföreningarna eller 

vägsamfälligheterna(2); Nordanstigs bostäder(2) 

Ockelbo Du(2) 

Ovanåker NCC Industry AB; du(2), ett antal vägsamfälligheter 

Sandviken Sandviken Energi och Gata; du(14); samfällighetsföreningar och 

privatpersoner; de(2); fastighetsägare; Sandviken Energi(2); En 

vägförening eller samfällighetsförening; organisationer; dessa 

Söderhamn Alla; du(4); fastighetsägare(2); privata fastighetsägare; privatpersoner 

Gävle Du(24); fastighetsägare(2); Kommunens entreprenörer 

Hudiksvall En stor stab; vi; du; många; man(2); varje snöröjare; fastighetsägare(3); 

snöröjarna; husägare(3) 

Totalt Du(68); fastighetsägare(8); husägare(3); vägföreningarna eller 

vägsamfälligheterna(2); Nordanstigs bostäder(2); Sandviken Energi(2); 

de(2);  snöröjarna(2); man(2); fastighetsinnehavare; Trafikverket; 

vägföreningar och vi själva; Samfällighetsföreningar och 

privatpersoner; En vägförening eller samfällighetsförening; 

Ett antal vägsamfälligheter; NCC Industry AB; Sandviken Energi och 

Gata; organisationer; dessa; alla; privata fastighetsägare; kommunens 

entreprenörer; vi; varje snöröjare; många; en stor stab 
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Bilaga 4 
Förstadeltagare underordnade kommunerna fördelade över kommunerna. Hur förstadeltagaren 

presenteras samt hur processen ser ut. Andradeltagare för satsens tydlighet.  

 

Kommun Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Ljusdal Fastighetsinnehavare Har  Skyldighet att snöröja 

Ljusdal Snöröjarna Måste ha  Utrymme för att kunna 

backa och svänga 

Nordanstig Nordanstigs Bostäder sköter Våra egna fastigheters 

snöröjning 

Nordanstig Nordanstigs Bostäder Plogar och sköter Våra gång och 

cykelvägar 

Nordanstig Trafikverket, vägföreningar 

och vi själva 

Har olika ansvar För att röja snö  

Nordanstig Vägföreningarna eller 

vägsamfälligheterna 

Är  Väghållare 

Nordanstig Vägföreningarna eller 

vägsamfälligheterna 

Ansvarar för plogningen 

Ovanåker NCC Industry AB Hanterar och ansvarar 

för  

Snöröjning, 

halkbekämpning och 

beredskap i kommunen 

Ovanåker Ett antal vägsamfälligheter finns - 

Sandviken En vägförening eller 

samfällighetsförening 

Ansvarar för  Sandupptagning och 

barmarksrenhållning 

av vägarna 

Sandviken Organisationer Är  Väghållare 

Sandviken Samfällighetsföreningar och 

privatpersoner 

Ansvarar för Underhåll och 

snöröjning av vägar 

och gator 

Sandviken Sandviken Energi påbörjar Sandupptagningen  

Sandviken Sandviken Energi informerar Om vilken vecka 

sandupptagningen 

påbörjas 

Sandviken Sandviken Energi Gata Ansvarar för  Underhåll, snöröjning 

och sandning 

Sandviken De Kan anlita Olika entreprenörer  

Sandviken De  Kan anlita Olika entreprenörer 
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Söderhamn [det]Alla Kan göra är  Att förbereda sig för 

det värsta 

Söderhamn Privata fastighetsägare Får inte Lägga upp snö från 

tomtmark på allmän 

gatu- eller parkmark 

Söderhamn Privatpersoner Är välkomna  Att hämta en hink med 

sand 

Gävle  Kommunens entreprenörer påbörjar Arbetet  

Hudiksvall Vi Måste hjälpas åt Med bra vinterdäck på 

bilar och cyklar  

Hudiksvall Du som äger en tomt  Ansvarar för Att öppna upp för 

framkomlighet  

Hudiksvall Många Tycker  Att maskinerna är i 

vägen för trafiken 

Hudiksvall Man Får räkna med  Vissa störningar 

Hudiksvall Man Ska tänka på Att anpassa hastigheten 

Hudiksvall Varje snöröjare Får köra Ett visst antal timmar 

Hudiksvall Snöröjarna startar - 

Hudiksvall Husägare Ansvarar för  Att ta bort 

[snösträngar] 

Hudiksvall Husägaren Ansvarar för Att sopa, sanda och 

skotta trottoarer och 

gångbanor  

Hudiksvall Husägaren Ansvarar för Att skotta tak och se till 

att farliga istappar tas 

bort 
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Bilaga 5 
Förstadeltagare fördelat över huruvida de är inanimata, abstraktioner eller händelser samt över 

kommunerna. Om fler än 1 förekomst skrivs antalet inom parentes.  

Kommun Förstadeltagare 

(inanimata) 

Förstadeltagare 

(abstraktioner) 

Förstadeltagare 

(händelser) 

Bollnäs Plogbilarna; Staket, 

häckar eller murar 

Arbetsledarensppgift; 

det; en risk 

Snöröjningen 

Ljusdal Riksvägarna; 

huvudgator, skolor och 

skolvägar; häckar, 

staket, postlådor eller 

dylikt 

Undantag; plats; Halkbekämpning; 

isrivning/hyvling; 

bortkörning; snöröjningen; 

reparation 

Nordanstig Plogbilarna; vägarna; 

snön; En snöhög; en 

väg; Plogbilen;  

Det(3); Posten - 

Ockelbo Vägar; sandningssand Kommunens uppgift; 

ansvaret 

Snöröjning; snöröjning och 

sandning 

Ovanåker Vissa gator; Plogkanter 

och oplogade partier 

Det; En felaktig 

parkering;  

Snöröjning 

Sandviken Cykelbanor; 

cykelbanorna(2); 

gatorna(2); 

cykelbanan; Stora 

vägar och busslinjer; 

vägar; en del enskilda 

vägar; häckar, buskar 

och träd; sand 

Underhåll; vem; det(4); 

framkomligheten och 

sikten; renhållningen; 

kommunalt bidrag; mer 

information; Ansvaret; 

felanmälan(2); fel och 

brister 

Plogning 

Söderhamn Alla bilar Det(4); 

Prognoserna(2); vår 

ambition; 

datumparkering; syftet; 

skador på privat 

egendom 

Vinterväghållning; 

snöröjning; 

snöstädning/bortforsling; 

snöbortforsling; isrivning; 

halkbekämpning; 

bekämpning;  

Gävle Några bostadsgator; 

Vägarna(2); snö(2); 

salt; Alla gator och 

vägar; 

Åtgärdstiden(5); det(8), 

nätet(2); kommunens 

ambition; vilket; 

riktlinjer för 

snöröjningen(6); isrivning, 

hyvling och bortforsling av 

snö; plogning;  
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Parkeringsplatser längs 

gator; parkeringsytor; 

skyltar; olika typer av 

vägar; de större 

skyltade gång- och 

cykelvägarna; övriga 

gångvägar; 

lekplatsernas ytor; all 

is; de vägar 

vinterväghållningen; 

det praktiska arbetet; 

saltets påverkan på 

miljön; allt; arbetet; ett 

så kallat prioriterat 

huvudcykelnät; 

huvudcykelnätet; den; 

den dämpande 

förmågan; ansvaret; 

egendom; det här 

Hudiksvall Snö, is och 

vinterväglag; större 

gator och vägar, vissa 

gång- och cykelvägar 

samt gator med 

busstrafik; snövallar; 

Gator och vägar(2); 

snö; trottoaren; Gata 

för gata; alla vägar; 

Större gator och 

busstråk i centrala 

staden; snösträngar; 

plogbilarna; väghyvlar 

Ingen vinter; Det(10);  

Snömängd, temperatur, 

väderprognos(2); 

Felparkeringar; Många 

felparkeringar; 

Problemet med 

”tvättbrädor”; Detta 

Snöröjning under natten; 

att snöröja under natten; 

Bortkörning av snö; 

snötippning; isrivning eller 

hyvling; fjädringen 

 


