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Sammandrag 

I föreliggande studie undersöks svenska statliga myndigheters värdegrundstexter. Uppsatsen 

skrivs inom projektet ”En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värde-

grundstexter”, och syftet är att se vilka språkliga medel som uttrycker önskade värderingar. Tre 

frågeställningar om värdeord, deras samband med texternas rubriceringar, och önskade värde-

ringar hanteras med hjälp av en teoretisk och metodisk utgångspunkt i critical discourse analysis 

(CDA) kompletterad med en analys av texternas ideationella struktur. Analysmaterialet utgörs 

av 40 värdegrundstexter från 10 olika departement.  

Den kritiska diskursanalysen ger svar på vilka värderingar som uttrycks av myndigheterna. 

Detta kopplas till begreppet ideologi, och vilken ideologi som verkar ligga till grund för värde-

ringarna. I den ideationella analysen undersöks texternas teman, propositioner och perspektiv. 

I denna analys klargörs också vilka värdeord och rubriceringar som finns i texterna, samt om 

det finns något samband mellan hur en text är rubricerad och vilka värdeord den innehåller. 

 Resultatet visar att värdeord kopplade till kunskap och etik är mest frekventa i texterna. 

Det finns ett samband mellan texters rubricering och värdeord så att rubriceringar med ordet 

värde innehåller ord om kompetens och etik, medan texter med vision i sin rubricering följs av 

ord om framtidsvisioner.   

I diskursanalysen framkommer en modelläsare som är tänkt att vara en anställd vid 

myndigheten. Detta förmedlar en ideologi som har sin utgångspunkt i den nyliberala marknads-

diskurs som gör att myndigheter ska försöka sälja in sitt ”varumärke”. Detta görs genom att de 

anställdas beteenden regleras, för att ge medborgarna som tar kontakt med myndigheten en 

uppfattning av vilket bemötande de kan förvänta sig. De önskade värderingarna hos myndig-

heten och dess medarbetare är att de ska vara kompetenta, inkluderande, pålitliga och service-

inriktade. 

 

Nyckelord: värdegrund, vision, strategi, New Public Management, ideationell struktur, CDA, 

kritisk diskursanalys, textanalys  
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1 Inledning 

Värdegrundstexter är en ny typ av text som först började skrivas under 2000-talet, i samband 

med införandet av New Public Management (NPM) som ledde till en omdaning av svensk 

organisationsstyrning (Nyström Höög 2015:3). Texterna är ofta korta och innehåller så kallade 

värdeord, som ska förmedla de värderingar som exempelvis myndigheter vill ska förknippas 

med deras verksamhet. Värdegrundstexter har tidigare inte undersökts i särskilt stor utsträck-

ning, och inte som en egen genre. Om man ser värdegrundstexter som en slags brukstext, finns 

det alltså en lucka i brukstextforskningen. Tidigare forskning om brukstexter har mestadels rört 

skrivande i yrkeslivet och andra typer av brukstexter, till exempel platsannonser (Helgesson 

2005). Det finns också viss forskning om en ny typ av managementdiskurs, som enligt 

exempelvis Ledin & Machin (2015) har uppstått för att bemöta den nyliberala marknads-

anpassning som NPM fört med sig. Det är alltså i denna nya diskurs som värdegrundstexter har 

sitt ursprung. I ett större perspektiv ställer den här diskursen krav på att kritiska diskursstudier 

nu måste anpassa sina teorier och metoder till samhällsförändringen som skett (se exempelvis 

Forchtner & Krzyżanowski 2016), vilket motiverar att värdegrundstexter studeras mer djup-

gående. NPM beskrivs av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet på 

följande sätt: 

NPM kan sägas innehålla ett kluster av idéer som är lånade från näringslivet och de privata 

företagens metoder att styra sina organisationer. NPM-rörelsen har sitt ursprung i en kritik mot det 

”traditionella” sättet att utöva styrning och förvaltning inom offentliga organisationer. Ledord i 

NPM:s världsomfattande reformrörelse är ”bättre effektivitet”, ”mer värde för (skatte)pengarna” 

och ”bättre styrning och uppföljnin”’. Metoder som förespråkas för att nå dessa idealtillstånd är  

bl a konkurrensutsättning, privatisering, målstyrning och decentralisering. (SBS, SU) 

I denna uppsats undersöks värdegrundstexternas språkliga drag för att kunna ge underlag till en 

form av genreklassificering. För en genre är förankringen i en social kontext minst lika viktig 

som vilka språkliga drag texterna inom genren kännetecknas av. Uppsatsen kommer även att 

innehålla en mindre undersökning av den sociala kontexten: en diskursanalys görs på två 

värdegrundstexter för att se vilka bakomliggande värderingar som finns i utformandet av 

texterna. Uppsatsen skrivs inom projektet ”En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndig-

heters värdegrundstexter” som leds av Catharina Nyström Höög och Anders Björkvall. 

Projektet sträcker sig över 3 år, och ”syftar till att utveckla en kritisk förståelse för genren 

värdegrund genom en storskalig textanalys […]” (Projektbeskrivning hos Riksbankens 

jubileumsfond). Detta görs bland annat med hjälp av ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv i 

de olika analyserna, vilket också kommer tillämpas i denna uppsats. 

I beteckningen värdegrundstexter ingår i denna undersökning inte bara texter som kallas 

värdegrund, utan också sådana som benämns vision, värden, policy, verksamhetsidé, strategi, 

målbild och styrdokument. Värdegrundstexter ska alltså förstås som en repertoar av texter med 

många olika rubriceringar. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är undersöka vilka språkliga medel som används för att ge uttryck för de hos 

myndigheten önskade värderingarna, och vilka dessa önskade värderingar är. Syftet är även till 

viss del att bidra till resultatet av forskningsprojektet som uppsatsen skrivs inom, för att i för-

längningen kunna fylla en lucka i brukstextforskningen. Syftet ska uppfyllas med hjälp av 

följande frågeställningar: 

 Vilka värdeord använder myndigheterna för att uttrycka önskade värderingar? 

 Finns det något samband mellan vad en värdegrundstext kallas och vilka värdeord den 

innehåller? 

 Vilka värderingar verkar vara önskade hos myndigheterna? 

Avsikten är inte att lägga fram några kvantitativa resultat, utan frågeställningarna ska besvaras 

kvalitativt. Vidare kan de två första frågeställningarna ses som komplement till varandra, om 

än med olika utgångslägen. Den tredje frågeställningen kommer besvaras genom att en kritisk 

diskursanalys görs av resultatet som de två andra frågeställningarna givit. 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om tidigare forskning om brukstexter, och vad begreppet genre 

innebär, samt ett parti där värdegrundstexten som genre beskrivs och diskuteras översiktligt. 

Avsnittets syfte är att ge läsaren en förståelse för hur begreppen brukstext och genre används, 

för att på så vis också förstå syftet med värdegrundstexter, och varför de kan sägas tillhöra en 

egen genre. Avsnitt 3 beskriver uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk, samt den 

textanalytiska metod som kommer tillämpas i undersökningen. Här operationaliseras också 

begreppen värdegrund och ideologi. Därefter redovisas materialurvalet, främst varifrån 

texterna är hämtade. Texterna som undersöks återges inte helt i uppsatsen. I avsnitt 5 görs själva 

analysen, och uppsatsen avslutas sedan med ett diskussions-avsnitt, där slutsatserna presenteras.  
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör undersökningen. Här redovisas 

undersökningar om hur texter används i yrkeslivet, med koppling till texter inom tjänste-

mannayrken, för att ge ytterligare förståelse kring hur texter används i arbetslivet. Slutligen 

ägnas ett avsnitt åt begreppet genre, som ska tjäna som en inramning till förståelsen av vilken 

typ av text värdegrunder kan tänkas vara, och varför den typen av text ser ut som den gör. För 

att ge ytterligare inramning beskrivs i följande stycke vad text är. 

Texter som företeelse är, utöver sin struktur, en del av en kommunikationsakt; det är så-

ledes inte bara ord som skrivits på ett papper, ristats i en sten, eller tryckts på ett ark. De blir 

dialogiska i det att de ingår i kommunikationsakten, eftersom de alltid riktar sig till en läsare. 

Nord skriver att en text är dialektisk, då den inte bara formas av sitt sammanhang utan även 

formar sammanhanget (Nord 2008:46). Vidare blir en text just en text när den är en fullbordad 

helhet, och således har en finalitet (ibid). Att texten är dialogisk och har en finalitet medför att 

den kan kallas adressiv, med samma betydelse att den riktar sig till en läsare. Nord använder 

begreppet modelläsare, som definieras som ”den representation av läsaren som finns inkodad i 

texten genom alla val som gjorts i utformningen av den.” (ibid:48). Det är alltså modelläsaren 

som textens adressivitet riktar sig till, och i sökandet efter modelläsaren kan texthandlingens 

värderingar synliggöras. Nord sammanfattar vilken funktion texten kan ha: 

Texten har […] en potential att påverka situationen och sin läsare. Som läsare känner vi till att 

texten är adressiv och kan leta efter spår av den – ledtrådar till hur texten var avsedd att användas 

för att veta hur vi skall förhålla oss till den och vad vi kan förvänta oss av den, med andra ord 

ledtrådar till hur texten som betydelsepotential skall tolkas. (ibid:49) 

2.1 Brukstexter i yrkeslivet 

Eftersom värdegrundstexter är ett så pass nytt och ännu outforskat område finns ingen om-

fattande tidigare forskning om detta. Vissa artiklar har skrivits av projektets ledare, och dessa 

artiklar presenteras i avsnittet om värdegrundstexter som genre. I föreliggande avsnitt redovisas 

i stället tidigare forskning om andra texter i yrkeslivet, för att ge en inblick i hur sådana texter 

används. Här ingår en introduktion till begreppet brukstext och hur dessa kan kategoriseras, i 

syfte att klargöra hur vardagslivets skrivna texter ser ut. 

 Värdegrundstexter är en typ av bruksprosa. Hellspong & Ledin (1997) definierar brukstext 

som allt som egentligen inte är skönlitterärt, det vill säga texter som skrivs för vardagliga syften 

(exklusive forskningstexter). Rapporter, offerter, broschyrer, utredningar, lexikon, lagar och 

läroböcker är exempel på typiska brukstexter (Hellspong & Ledin 1997:11), vilket också värde-

grundstexter kan sägas vara.  Texter som används och skrivs i yrkeslivet kallas alltså bruks-

texter. De är ofta av skiftande karaktär, beroende på vilket syfte de har eller vilken ämnes-

kategori de faller inom. För att kategorisera texterna kan man antingen dela in dem i olika text-

typer baserade på utomspråkliga grunder, eller i olika framställningsformer baserade på språk-

liga kännetecken (Hellspong & Ledin 1997:20f). I detta stadium är det än så länge vanskligt att 

försöka kategorisera värdegrundstexter utifrån språkliga kännetecken, eftersom ingen systema-

tik i texternas uppbyggnad har kartlagts, varken utifrån utomspråkliga eller språkliga faktorer. 
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 Tidigare forskning om brukstexter som används i yrkeslivet rör mest texter som används i 

yrken som traditionellt inte ansetts vara skriftbaserade (exempelvis Karlsson 2006), men som i 

takt med samhällsutvecklingen kommit att innefatta allt fler skrifthandlingar och skrift-

praktiker. Riktas blicken till yrkessammanhang där texter varit ett självklart inslag under en 

längre tid, finns också viss forskning. Hanna Sofia Rehnbergs avhandling Organisationer be-

rättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation (2014), och Karin Helgessons 

Platsannonsen i tiden: Den orubricerade platsannonsen 1955-2005 (2011) utforskar två sidor 

av texter i yrkeslivet, där den förra studerar hur strategiskt berättande används i marknadsföring, 

och den senare platsannonsen som specifik genre. 

 Rehnbergs narrativitetsforskning ger en inblick i en av värdegrundstextens funktioner, 

nämligen hur man vill förmedla och beskriva en myndighets verksamhet utåt. Rehnberg be-

skriver i sina inledande kapitel hur berättandet har börjat spela allt större roll inom organisa-

tionsvärlden, ett berättande som under 1990-talet i framför allt USA kommit att kallas corporate 

storytelling, eller strategiskt berättande (Rehnberg 2014:16). Berättelser används både inom 

den externa och den interna kommunikationen, i syfte att förankra en myndighets varumärke 

hos konsumenterna. Rehnberg skriver också hur varumärkesarbetet används ”för att skapa 

gemenskap och stolthet, för att lyfta fram vardagshjältar, och för att få medarbetare att ansluta 

sig till de värderingar som organisationsledningen omhuldar” (ibid:16f). Hon refererar till 

tidigare forskning som visar hur strategiska berättelser uttrycker värden som ska förknippas 

med en organisation, vilken då ska bli mer ”personifierad”.  

En av Rehnbergs frågeställningar syftar till att undersöka hur just värden uttrycks med hjälp 

av strategiska berättelser, och vilka resurser som används i berättandet (ibid:18). I ett 

bakgrundskapitel om corporate storytelling tar Rehnberg upp hur den nya samhällsordningen, 

såsom införandet av New Public Management (NPM), bidragit till en individualisering i sam-

hället. Denna individualisering har lett till att gränserna mellan vad som är privat och offentligt 

och publikt har luckrats upp, och detta gör avtryck i språkbruket (ibid:25). Rehnberg citerar 

Ledin, som menar att man nu använder sig av språkdrag från den privata sfären även i den 

offentliga kommunikationen (ibid.).  

Införandet av NPM har också lett till att myndigheter och kommuner börjat ”drivas” mer 

företagsliknande och då lägger mer vikt vid varumärkesbyggande. I den här nya ”manage-

mentkulturen” som Rehnberg kallar det, använder man sig av corporate storytelling inom både 

marknadsföring och organisationsledning, med följden att det nu blivit allt viktigare att betona 

värden och värderingar (ibid:28). Rehnberg menar att ”[s]tora ansträngningar läggs på att skapa, 

uppmuntra, styra och kontrollera en specifik organisationskultur präglad av utvalda värden och 

värderingar, något som i sin tur är avsett att resultera i en positiv bild av organisationen externt.” 

(ibid.)  

Vidare har detta resulterat i att företagens fokus nu är mer deltagarorienterade i sin 

kommunikation, i stället för det tidigare sändarperspektivet. Varumärket ska nu vara flexibelt 

och engagera konsumenterna, eller i en myndighets fall de medborgare som kommer i kontakt 

med myndigheten. Den så kallade ”varumärkesinnehavaren” ska förknippa sitt varumärke med 

värden och värderingar som i slutändan gör det ”meningsfullt för konsumenten på ett djupare 

plan” (ibid:29). Rehnberg tar alltså genomgående upp värderingars betydelse för skapandet av 

varumärken, och hur dessa värderingar förmedlas genom berättelser. Hon exemplifierar vidare 
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hur organisationsledning och extern marknadsföring inte längre kan ses som fristående från 

varandra, just på grund av alla strategidokument och värdegrunder som idag återfinns hos de 

flesta organisationer: 

Företagens visioner, missioner och värdegrunder (som ofta manifesteras i tre värdeord) fyller flera 

simultana funktioner. Externt används de för att marknadsföra organisationen och dess verksamhet 

och eventuella produkter. Internt fyller de funktionen att legitimera verksamheten och vägleda med-

arbetarna i det dagliga arbetet.(ibid) 

En annan aspekt av detta rör ledarskapet inom den nya organisationskulturen; i stället för chefer 

och arbetare kallas positionerna idag ledare och medarbetare, och det så kallade expresssiva 

ledarskapet föredras inom den här nya arbetsordningen. Medarbetarna får i sin tur, och för-

väntas dessutom ta, mer ansvar än tidigare; de ska alltså vara kreativa och initiativtagande, 

samtidigt som ledningen vill försäkra sig om att linjen följs. Detta kan enligt Rehnberg ses som 

en anledning till att flertalet organisationer idag ägnar sig åt just strategiskt berättande och 

värdegrundsarbete (ibid:30).  

 Helgessons avhandling (2011) undersöker hur en brukstext fungerar som genre, och hur 

textens funktion förändras över tid. Platsannonser anses här vara en typisk brukstext, eftersom 

det är en vardaglig text med en praktisk funktion. Helgesson motiverar sin undersökning utifrån 

såväl språkinterna som språkexterna skäl (Helgesson 2011:1). Språkinternt motiveras under-

sökningen med att man genom att studera hur språk används i en genre samtidigt studerar språk 

i bruk, då genre här beskrivs som ”ett slags texter som gör ett särskilt jobb” (ibid). Språkexternt 

menar Helgesson att platsannonser formas utifrån sin tids värderingar, och på så sätt fungerar 

som en spegel av sin samtid. Helgesson visar att man vid platsannonsutformning också måste 

förhålla sig till den diskrimineringslagstiftning som finns i Sverige (ibid:17). Ytterligare en 

relevant aspekt som Helgesson beskriver, är den skillnad som hon har sett finns mellan äldre 

och yngre platsannonser, där det i de yngre platsannonserna verkar vara viktigare att arbets-

platsens ”image” eller, om man så vill, varumärke syns, liksom förväntningar på den sökandes 

person; här uttrycks mer förväntningar på personliga egenskaper, än vad det gör i äldre typer 

av annonser, och ord som kan tänkas komma från att en marknadsdiskurs brukas i högre ut-

sträckning. (ibid:30f).  

Med stor sannolikhet saknar värdegrundstexter någon liknande utveckling eftersom 

värdegrundstexter ju inte funnits lika länge som platsannonser. De är snarare en produkt av den 

samhälleliga förändring som gjort att platsannonsen förändrats, och uppkomsten av 

värdegrundstexter har på så vis vidgat repertoaren av brukstexter. Platsannonser och värde-

grundstexter har alltså uppkommit i olika sammanhang och vid olika tidpunkter, men över-

lappar varandra på så sätt att värdegrundstexten uppkommit i samband med att en sam-

hällsförändring skapat nya direktiv för hur en platsannons ska utformas. En annan skillnad 

mellan platsannonsen och värdegrundstexten är att den senare inte har några särskilda 

regleringar att förhålla sig till i sin utformning, eftersom den ju inte behöver ta hänsyn till 

exempelvis diskrimineringslagstiftningen.  

Slutligen vill jag ta upp en likhet som finns mellan platsannonsen och värdegrundstexten; 

Helgesson beskriver hur platsannonsen inte bara fungerar som ett rekryteringsmedel, utan 

samtidigt också ger företaget eller myndigheten en möjlighet att göra reklam för sin verksamhet 
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(ibid:32), vilket kopplar dessa två typer av brukstexter till varandra på ett sätt som kanske inte 

är direkt uppenbart.  

 Värdegrundstexter kan sägas befinna sig inom samma spektra som både de berättande 

texterna som företag använder i sin marknadsföring och platsannonsen; värdegrundstexter ska 

ju förmedla en bild utåt till medborgarna (vilket påminner om corporate storytelling), men 

också fungera reglerande för myndighetens medarbetare (i samma anda som platsannonsen talar 

om vilken typ av medarbetare som eftersöks). 

2.2 Begreppet ”genre” 

Ledin (2001) menar i en beskrivning av genrebegreppet att det finns en distinktion mellan genre 

och texttypologi, som ”kan beskrivas som en skillnad mellan sociokulturella och språkligt-

universella kategorier eller en skillnad mellan språkbrukarnas klassificeringar och veten-

skapliga klassificeringar” (Ledin 2001:9).  Hellspong & Ledin (1997) definierar också be-

greppet genre, och menar att det är ”en socialt förankrad textsort, som har fått sitt namn av sina 

användare och som är rotad i en viss verksamhet” (Hellspong & Ledin 1997:24). En genre 

skapas alltså av sin tid, för att därefter utvecklas och förändras; eventuellt faller den slutligen 

ur bruk, eller uppgår i en annan genre (ibid.). Hellspong & Ledin kallar de människor som 

brukar och känner till samma genrer för textsamfund (ibid.) vilket kopplar textsorter till olika 

verksamheter. Konkret innebär detta att begreppet genre bidrar till en syn på brukstexterna ur 

brukarnas perspektiv. Texternas tillkomstsituation, skrivhandlingen, blir synliggjord, liksom 

hur en text inom genren ska utformas. Hellspong & Ledin exemplifierar olika sammanhang där 

en viss typ av genrer uppstått, varav en berör texter för praktiska arbetsuppgifter: 

När människor utför olika praktiska arbetsuppgifter kan de behöva ett språkligt stöd, främst av 

andra förstås men också av sig själva för att styra vad de gör. Sådana instruktioner är det bekvämt 

att skriva upp till hjälp för minnet. Genren är säkert mycket gammal […]. Och i våra dagars tekniska 

samhälle är den ofantligt omfångsrik […]” (ibid:27) 

Exemplet kan sägas utgöra en grund till en tanke om värdegrundstexternas tillkomst. En värde-

grund uttrycker ju ur ett avseende en önskan, eller en instruktion, om hur myndigheten eller 

medarbetaren ska agera, och vilka värderingar som verksamheten bygger på.  

 Ledin (2001) vidareutvecklar begreppet genre genom att redovisa och i viss mån analysera 

ett antal genreteorier, främst inom språkvetenskapen. En aspekt som tas upp är att genre enligt 

Miller ska ses som ett mikrosociologiskt begrepp, eftersom genrer ”är en del av de sociala 

handlingar och praktiker vi engagerar oss i” (Ledin 2001:14). Ytterligare en relevant del utgörs 

av Faircloughs definition av genre (ibid:21) där genre också ses som en del av en social aktivitet, 

i vilken genren styr hur texter produceras, konsumeras och distribueras. Vidare betonar 

Fairclough, enligt Ledin, att ”genrer förser texter med en historia” (ibid:22). Den hänvisar till 

texter och konventioner som skrivits och skapats tidigare, vilket leder till att genren inte bara 

återskapar tidigare texter, utan också föregriper de texter som kommer skrivas. Här kan flera 

intressanta reflektioner kring värdegrundstexten som (ny) genre göras; den främsta bör utgå 

från att vi förmodligen är mitt uppe i en utvecklingsfas av genren, och behöver kartläggning av 

hur texterna tidigare sett ut för att kunna säga något om hur den uppstått och eventuellt kommer 

förändras. För uppkomstens del redovisar Ledin en intressant tanke, även den från Fairclough 
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som ”[…] ser genre som en del av en social praktik. På så vis kan texter relateras till ett faktiskt 

socialt handlande inom en social institution, och det blir naturligt att tänka sig att ändrade ma-

teriella och institutionella villkor leder till textförändringar.” (ibid:23). Precis detta bör man ha 

i åtanke vid resonerandet och undersökandet av värdegrundstextens uppkomst; de sociala för-

ändringar som lett till nya materiella och institutionella villkor. 

Avslutningsvis gör Ledin en avgränsning av begreppet genre, utifrån de moderna genre-

teorier som undersökts. Eftersom han redovisar dessa som fyra avsnittsrubriker med tillhörande 

innehåll, sammanfattas hans resultat på liknande sätt här, om än i mindre omfång och med en 

koppling till föreliggande undersökning. Alla nedanstående numrerade och kursiverade på-

ståenden är direkt citerade ur Ledin (ibid:26–30). 

1. En genre kopplar texter till en återkommande social process där människor samhandlar 

genom texter 

Med detta avser Ledin att en genre lokaliserar en text i tid och rum; den är skapad av och för en 

viss social kontext, och kommer till sin fulla rätt där och då. Exempelvis avser en reklamannons 

en specifik vara under en begränsad tid, och texten i annonsen strävar mot den sociala processen 

konsumtion. En värdegrundstext kan på ett vis tänkas vara en produkt av sin tid, men den är 

också med i en längre process; en värdegrund byts ju inte ut lika ofta som ett erbjudande hos 

den lokala matbutiken. 

2. En genre innefattar prototypföreställningar om textutformningen 

Dessa föreställningar ska inte misstolkas som språkliga drag; genretillhörighet avgörs inte som 

språklig kategori utifrån språkdrag, utan är ytterst en social kategori. Ledin menar att en genre-

tillhörighet uppstår ”när en text kan kopplas till en – vanligen namngiven – social process, som 

lokaliserar texten i tid och rum och tilldelar den ett mål” (2001:28). Däremot kan språkliga och 

textuella drag visa i vilken mån en text är typisk för en genre, vilket ger en naturlig koppling 

till min undersökning, där just språkliga drag ska kartläggas i värdegrundstexter. 

3. En genre är normalt namngiven och på så sätt språkligt och socialt kodifierad 

En genre tilldelas sin beteckning av språkbrukarna, och skulle alltså inte finnas om det inte vore 

för att språkbrukarna valt att namnge den. En problematisk del av detta är att det sällan finns en 

exakt beteckning för genren. Följden av detta kan bli att vissa texter bryter sig ur en genre, får 

nya beteckningar, och således klassas som egna genrer. Alternativt kan två genrer smälta 

samman till en, och genrebeteckningar bör alltså behandlas försiktigt. Värdegrundstexter har 

inte alltid beteckningen värdegrund, vilket kommer visas i materialredovisningen och analysen.  

4. En genre är en tradition som tas i bruk i en situation, varför den förändras över tid 

Ledin menar att ”[e]n genre utgör en tradition som förser texter med en historia. När vi till-

skriver en text genretillhörighet aktualiseras tidigare texter och handlingar som använts i lik-

nande situationer” (2001:29). När en social process blir återkommande i ett samhälle, blir också 

de texter som där används typiska för denna process. Eftersom genren alltid tas i bruk i en 

situation, förändras genren med situationen, i samband med att den sociala strukturen förändras 

och nya kommunikativa behov uppstår. Värdegrundstexter kanske inte ännu har stått inför 

någon stor förändring i strukturerna, men de är däremot frukten av en social process. 
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För att sammanfatta Ledins punkter, kan det konstateras att en genre inte är en ram som texter 

bara kan placeras inom, utan genren ska förstås som en mångfacetterad del i en social process. 

En genreklassificering blir snarare ett resultat av, än något som används som utgångspunkt i en 

genreanalys. Det finns dock enligt Ledin prototyptexter, som språkbrukare utgår från i sin egen 

klassificering av texter. Dessa prototyper kan inte ses som oföränderliga, vilket de andra tre 

punkterna förklarar. En egen reflektion är att genrer och sociala förhållanden står i ett dialektiskt 

förhållande till varandra, i och med att genrer förändras i samband med sociala processer och 

vilken tid de uppkommer i. De sociala processerna påverkas i sin tur av genrer i och med att det 

uppenbarligen finns ett behov av en viss typ av genre vid en viss tidpunkt. Det är inte helt 

otänkbart att genren också har en inverkan på den sociala processen, i det att genren själv kan 

konstituera och reproducera normer och värderingar förbehållna ett visst sammanhang. 

2.2.1 Värdegrundstexten som genre 

Värdegrunden är en ny typ av text hos svenska myndigheter. Som tidigare konstaterats är en 

genre just en genre på grund av textsortens sociala förankring, varför forskning om den sociala 

förankringen är relevant att redovisa här. Nedan ges ett citat från beskrivningen av projektet 

som uppsatsen skrivs inom, för att ge en överskådlig introduktion till var genren värdegrund 

kommer från, och vad den har för syfte: 

Genren värdegrund, där en verksamhets grundläggande värden presenteras, har under 2000-talet 

blivit vanlig vid svenska myndigheter. Genren innebär en förändring av myndigheternas annars 

stabila genrerepertoar. Nytt är också att texternas syfte delvis är att styra attityder och beteende, 

inte att reglera myndighetens kärnverksamhet. Värdegrundstexterna kan ses som ett sätt att påverka 

attityder genom språkliga verktyg, och nyttjar i det syftet systematiserade visuella resurser. 

(Projektbeskrivning hos Riksbankens jubileumsfond) 

Nyström Höög har gjort två undersökningar om värdegrundstexter, varav en fokuserar på hur 

dessa typer av texter fungerar en klarspråkssynvinkel (2015), och en är mer inriktad mot 

texternas förankring i den samhälleliga diskursen (u.u.). Båda artiklarna innehåller diverse be-

skrivningar av värdegrundstexters utformning, deras uppkomst och vad de kan ge uttryck för 

gällande myndighetens verksamhet, som är mest givande för detta avsnitt att återge.  

 I artikeln ”Värdegrundstexter – ett nytt slags uppdrag för klarspråksarbetet?” (Nyström 

Höög 2015) beskrivs värdegrundstexter inledande som policytexter vars syfte är att ”reglera 

människors beteende gentemot varandra, inom eller utom den egna myndigheten” (ibid:2). 

Värdegrundstexter skiljer sig från andra policytexter som kan finnas hos en myndighet, genom 

att värdegrunderna ofta centreras kring tre (ofta positiva) värdeord. Uppkomsten av värde-

grundstexter relateras till de förändringar och reformer som skett inom den offentliga förvalt-

ningen, som blivit alltmer ”kommersialiserad”. Under 1980-talet genomfördes flertalet föränd-

ringar som tillsammans kom att kallas New Public Management (NPM) i många av väst-

världens länder, inklusive Sverige. NPM:s intåg beskrivs som en stor bidragande faktor till den 

nya typen av styrning och förvaltning, där ett inslag bland många är att en myndighet ska kunna 

reglera sin personals beteende (ibid:3). Värdegrunderna fungerar alltså i detta avseende som 

styrdokument. 

 Själva begreppet värdegrund kommer ursprungligen från skolans värld, där man 1994 

använder ordet i ett förarbete till årets läroplan. Därefter har bruket av ordet ökat successivt 
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(tillsammans med författandet av själva värdegrundstexterna), till att idag finnas hos ett stort 

antal aktörer (ibid.) Nyström Höög menar att begreppet idag används för att hänvisa till regler 

om hur man ska bete sig, och är förankrat i allmänspråket (ibid:4). Däremot kan ordet sägas ha 

uttömts på betydelse ur den aspekten att flertalet myndigheter idag inte benämner sina styr-

dokument för beteende som värdegrunder, utan använder andra beteckningar. Texterna i sig har 

dock samma syfte och mål som tidigare, nämligen att vara ”uppförandereglerande” (ibid:4). 

 Vidare är dessa texter del av ett sammanhang där de ska fungera som styrande och 

reglerande i myndighetsverksamheter, och de ingår också i vad man kan kalla för intertextuella 

kedjor. Nyström Höög förklarar att det ”i grunden för verksamheten finns lagtexter, som är 

juridiskt reglerande, men som vanligtvis inte används för att visa myndighetens verksamhet för 

allmänheten. Värdegrundstexterna är tvärtom avsedda att ge en bild av myndighetens verksam-

het, men är inte juridiskt bindande.”(ibid:6). Detta väcker för mig en fråga om vem texterna 

egentligen riktar sig till, och vad man som läsare ska få ut av dem. Mottagarna är dels själva 

medarbetarna, eftersom syftet med texterna ofta är att vara som ovan nämnt uppföran-

dereglerande. Texterna kan också tänkas rikta sig till medborgare som ska ta kontakt med 

myndigheten, där löften ges om vad de kan förvänta sig av myndighetens verksamhet. 

 I Nyström Höögs andra artikel, ”Den öppna myndigheten: Om nya typer av texter, 

buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter” kompletteras ovanstående 

information med mer ingående diskursanalytiska studier. Här presenteras också den gemen-

samma värdegrunden som gäller för statligt anställda i Sverige, där sex grundläggande principer 

för värdegrunden finns: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effek-

tivitet och service. Dessa undersöks i artikeln i förhållande till vilka värdeord värdegrundstexter 

kan innehålla, med ett resultat som visar att de ”undersökta värdeorden vittnar […] om en stor 

samstämmighet mellan statens gemensamma värdegrund och de enskilda myndigheternas.” 

(Nyström Höög u.u:5). Ett resonemang om varför man hämtat själva begreppet värdegrund från 

skolan förs också, där tanken är att myndigheternas ambition är att ta del av det kulturella 

kapital, eller som Nyström Höög uttrycker det ”kanske rentav ett symboliskt humanitärt 

kapital” (ibid:11) som kännetecknar den svenska skolan. Dessa resultat kan förhoppningsvis ge 

en bättre förståelse för det sammanhang som myndigheterna befinner sig i vid skapandet av 

sina värdegrunder. 

 Sammanfattningsvis är värdegrundstexter alltså en del i en repertoar av myndighetstexter 

som mer eller mindre regleras av statliga bestämmelser. Värdegrundstexter är dock inte 

juridiskt reglerade eller reglerande, utan fungerar som styrdokument baserade på etiska önske-

mål. Varifrån dessa önskemål kommer är till viss del oklart. Texterna kan sägas vara förankrade 

i en social kontext som rör sig i gränstrakterna mellan en utåtriktad marknadsföring och en 

intern policy för medarbetare. Det är en typ av social praktik som leder till ett behov av en egen 

genrebenämning för värdegrundstexter. 
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3 Teori och metod 

Det teoretiska och metodologiska ramverket utgår främst från Critical Discourse Analysis 

(CDA). CDA i sig innehåller ingen riktigt konkret analysmetod, utan är snarare ett ramverk för 

en kritisk läsning och analys. För att få ett analysunderlag till diskursanalysen kompletteras 

därför undersökningen med en textanalytisk metod. För detta kommer en analys av texternas 

ideationella struktur att göras, utifrån Hellspong och Ledins mall (1997). Nedan presenteras 

CDA och analysen av texternas ideationella struktur i varsitt avsnitt. Slutligen ägnas ett avsnitt 

åt operationalisering av begreppen värdeord och ideologi. 

3.1 Critical Discourse Analysis (CDA) 

Kritisk diskursanalys är ett metodologiskt ramverk som används för att bland annat synliggöra 

dolda, bakomliggande värderingar i en text eller ett samtal. Diskursanalys kan göras utifrån en 

social teori, eller som i det här fallet en språkvetenskaplig. En sådan typ av analys går ut på att 

synliggöra maktstrukturer som inte uttalas explicit, men ändå blir starka aktörer i språk-

brukarnas val av språkliga resurser. CDA är ett teoretiskt perspektiv som används genomgående 

i undersökningen; en kritisk läsning och granskning tillämpas från materialurval till diskussion 

av resultatet. Praktiskt kommer en modell för evaluering utifrån Martin & Whites (2005) 

appraisal-modell användas vid läsningen och analysen av texterna.  

I den här uppsatsen kommer Norman Faircloughs definition av CDA att användas. I 

Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (Fairclough 2013) ingår flera 

uppsatser och artiklar som beskriver både teorier och metoder som används inom CDA, och 

även beskrivningar av den samhälleliga situation som Fairclough menar ska studeras. Det är 

utifrån detta verk som följande metodologiska1 beskrivning görs. 

 Faircloughs övergripande syfte med arbetet kring CDA är att utveckla språkliga analys-

metoder som kan användas vid studier av det samtida kapitalistiska samhället (Fairclough 

2013:1). Det görs alltså genom att diskurser synliggörs, där diskurser i sig är ett komplext be-

grepp. CDA har enligt Fairclough tre grundläggande egenskaper; den grundar sig i relationer, 

den är dialektisk, och den är tvärvetenskaplig. CDA:s fokus ligger inte på att studera individer 

eller enheter utan sociala relationer. Det är inte heller diskurser i sig som analyseras, utan 

snarare de dialektiska relationerna mellan diskurs och andra objekt som står i fokus (ibid:4). 

Dessutom är den interdiskursiva analysen central, det vill säga studiet av vilka diskurser, genrer 

och stilar som brukas i en text och hur de uttrycks. Nästa steg är att språkliga och multimodala 

analyser görs i samband med den interdiskursiva analysen, för att på så sätt kunna analysera 

den sociala strukturen som texten är skriven inom. Begreppet ”critical” grundar sig i att man 

vill synliggöra de värderingar som anses ligga till grund för ett ”bra samhälle”. Fairclough be-

tonar att det finns en skillnad mellan positiv och negativ kritik: 

                                                 
1 Begreppet metodologi används av Fairclough för att visa att det inte handlar om att välja och använda sig av 

tidigare etablerade metoder, utan snarare en teoridriven process där analysobjekt och forskningsobjekt 

konstrueras under analysens gång (Fairclough 2013:5) 
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We can distinguish between negative critique, which is analysis of how societies produce and per-

petuate social wrongs, and positive critique, which is analysis of how people seek to remedy or 

mitigate them, and identificiation of further possibilities for righting and mitigating them (ibid:7) 

CDA handlar som ovan nämnt om att studera maktförhållanden; vem har makt över vem och 

hur tar det sig uttryck? På detta följer begreppet ideologi, som Fairclough beskriver som 

”meaning in the service of power” (ibid:8). För denna undersökning är ideologi ett användbart 

begrepp, eftersom värdegrundstexter förmedlar en viss ideologi. Begreppet operationaliseras i 

avsnitt 3.3. 

 Fairclough sammanfattar kort vad CDA inte är, för att på så sätt understryka vad det faktiskt 

är. CDA är exempelvis inte bara analys av diskurs utan snarare en systematisk tvärvetenskaplig 

analys av relationer mellan diskurs och andra element i en social process (där textskapandet är 

en del). Det är inte heller bara en ”generell kommentar” om en diskurs, utan det måste innefatta 

någon form av systematisk textanalys. Slutligen är CDA inte enbart deskriptivt, utan också 

normativt; syftet med en kritisk diskursanalys är att synliggöra sociala fel i en diskurs, för att 

därefter föreslå tillvägagångssätt som kan rätta till dessa fel (ibid:11).  

 I Sociolingvistik i praktiken (Boyd & Ericsson 2015) har Lena Lind Palicki skrivit ett 

kapitel om diskursanalys utifrån feministisk och kritisk diskursanalys. Här konkretiseras be-

greppet diskursanalys ytterligare, men grundtanken är fortfarande att en diskursanalys syftar till 

”att se hur språk och samhälle är sammanflätade (Lind Palicki 2015:195). Lind Palicki menar 

att forskningsfrågor där diskursanalytiska metoder tillämpas ofta handlar om makt, ideologier, 

värderingar, med mera. Hon poängterar även att man i en diskursanalys inte enbart ska ”tänka 

kritiskt”, utan koncentrera sig på att finna de sociala och historiska strukturer som bidragit till 

att viss kunskap och vissa normer blivit till överenskommelser som i slutändan blir förgivet-

tagna. Kritisk diskursanalys har enligt Lind Palicki tilltalat språkvetare genom starka 

”metodologiska implikationer och konkreta språkliga analyser” (ibid:196). Rent praktiskt ska 

(enligt Lind Palicki) en diskursanalys alltid göras induktivt och nära materialet, utifrån empi-

riska analyser; här räcker som ovan nämnts inte bara en textanalys, utan texternas sammanhang 

måste också studeras för att man ska kunna synliggöra sambanden mellan språk och samhälle. 

Själva materialinsamlingen kan enligt Lind Palicki göras i två steg, och man skiljer då på 

primärmaterial och sekundärmaterial. Primärmaterial utgörs av de texter som analyseras med 

språkvetenskapliga metoder, i mitt fall analysen av texternas ideationella struktur. Sekundär-

materialet utgörs av material som används för att kunna förstå sammanhanget och de kon-

textuella förutsättningarna. 

 CDA kan te sig som en abstrakt metodologi, där både de konkreta metoderna för analysen 

och begreppet kritisk är svåra att identifiera. En kritisk synvinkel behöver inte innebära att man 

enbart letar efter ”fel” värderingar i en text, utan snarare att man inte bara sväljer textens bud-

skap med hull och hår. En positiv kritisk diskursanalys kan i den här undersökningen bestå i att 

jag inte har ambitionen att bryta ned texterna i syfte att se om något saknas eller osynliggörs, 

utan snarare att jag söker identifiera vilka påståenden som anses självklara. Vilka värdeord är 

återkommande, och vilka värderingar är önskvärda hos en myndighet? Eftersom jag undersöker 

olika typer av myndigheter, kommer olika diskurser kanske till synes genom att en myndighet 

tar upp en specifik sak i sin värdegrund, medan en annan myndighet inte gör det. Det kan då 

vara ett uttryck för att myndigheterna verkar inom olika diskurser, och frågan blir då varför 
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diskurserna skiljer sig åt. Det praktiska tillvägagångssättet kommer som ovan nämnt utgå från 

en modell för evaluering, som presenteras i följande avsnitt. 

3.1.1 Modell för evaluering 

För diskursanalysen används en modell för evaluering som ursprungligen hämtas från Martin 

och White (2005), och som där kallas för appraisal. I denna undersökning används den variant 

som Anders Nord använt sig av i sin avhandling Trädgårdsboken som text 1643-2005 (2008), i 

och med att hans tolkning erbjuder begrepp och exempel på tillämpning för svenska texter. 

Modellen för evaluering består av tre delsystem, vilka här kommer benämnas med Nords be-

grepp: dialogicitet, gradering, och attityd. (Nord 2008:188) 

 Dialogicitet är hur författaren positionerar både sig själv och läsaren i förhållande till ex-

empelvis en utsaga. Detta medför konsekvenser för hur relationen mellan författaren och 

läsaren skapas, och hur det som Nord kallar författarrösten framställs som en auktoritet. 

Relationen mellan författaren och läsaren kan inkludera huruvida solidaritet och enighet förut-

sätts eller inte. Mönstren i dialogiciteten kan således visa vilket förhållningssätt som tillskrivs 

den tänkte läsaren. Nord beskriver dialogiciteten som en serie val inom ett system, och gör här 

en distinktion mellan monogloss och heterogloss: 

[…]monogloss innebär att en proposition saknar referenser till andra röster och synvinklar och 

heterogloss innebär att propositionen språkligt markerar ett förhållningssätt till andra röster, 

ståndpunkter eller förhållningssätt genom att återge, ge ett eko av eller på annat sätt förhålla sig till 

en annan röst.(ibid:190) 

Heteroglosserna kan delas upp i olika typer, men för denna analys kommer det enbart göras en 

skillnad mellan om propositionerna är monoglosser eller heteroglosser. I analysexemplen för 

varje text kommer det som utmärker heteroglosser markeras.   

 Gradering handlar om beskrivningar av fenomen, värderingar, och utsagor i fråga om pre-

cision eller intensitet, vilket också kallas fokus och styrka. En värdering kan ha olika styrka, 

och gränsdragningarna mellan olika företeelser kan ha olika tydlighet. Dessa gränsdragningar 

kan indikera om något är prototypiskt eller inte. Vidare används graderingarna både för att 

”öka” och ”tona ned” (ibid:191), och således utgör de en aspekt i skapandet av författar- och 

läsarrollen. Om en gradering ökar kan författarröstens insats i ett ställningstagande i texten 

stärkas, och på så vis manifestera den auktoritet som författaren kan ha. En gradering som tonas 

ned kan inbjuda till att läsaren inte behöver dela ställningstagandet som författaren gör, och i 

förlängningen blir nedtoningen ett sätt ”att minska risken att en utsaga blir utmanande för 

solidariteten” (ibid), i exempelvis fall där en värdering kanske inte självklart kan delas. 

Gradering fungerar alltså som en del i hanteringen av relationen till läsaren. 

 Slutligen ska attityder i modellen beskrivas. Attityder är hur känslor beskrivs och uttrycks 

språkligt, och om de ens finns i en text. Det görs här en skillnad beroende på vem som upplever 

känslorna, i det att om en författare upplever känslan bjuds läsaren samtidigt in till att dela 

upplevelsen. Solidariteten mellan läsaren och författaren kan stärkas, om författaren här bjuder 

in läsaren till att dela den värdering som texten ger uttryck för. En annan sida är att attityder i 

en text kan bidra till att manifestera författarrollens rätt att få värdera, vilket gör författaren mer 
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auktoritär. Attityderna kan också tillskrivas läsaren, med följden att läsaren bjuds in till att 

känna en känslomässig identifikation med texten. 

Praktiskt kommer modellen att användas på resultatet från analysen av texternas ideatio-

nella struktur, eftersom texternas propositioner där har lagts fram. I propositionerna kommer 

alltså dialogicitet i form av heteroglosser och monoglosser sökas, liksom graderingar och 

attitydtyper, för att slutligen kunna finna texternas modelläsare och värderingar. I exempelvis 

Nords analys har modellen använts på hela texter, vilket modellen egentligen är till för, men i 

och med det omfattande materialet i min undersökning kommer enbart propositionerna i de två 

valda texterna att analyseras. 

3.2 Textens ideationella struktur 

Detta avsnitt beskriver hur analysen av värdegrundstexternas innehåll kommer att gå till. Den 

här typen av analys ger underlag till att besvara de två första frågeställningarna, i och med att 

både värdeord och rubriceringar kartläggs i analysen. Textens ideationella struktur är en annan 

benämning för textens innehållsmönster. Den ideationella strukturen utgörs av tre huvudsakliga 

inslag: teman (vad texten rör sig kring), propositioner (vad texten påstår) och perspektiv (de 

allmänna synsätt som påverkar de två förstnämnda). För tydlighetens skull beskrivs dessa tre 

inslag var för sig nedan, utifrån Hellspong & Ledins (1997) beskrivning. 

3.2.1 Teman 

Med tema avses det som Hellspong & Ledin menar att textens framställning rör sig kring. Dessa 

teman kan finnas antingen på ett visst ställe eller genomgående i hela texten (1997:117). Rent 

språkligt återfinns temat ofta i en nominalfras. Vidare kan teman förekomma på olika nivåer, 

eftersom en text ofta har ett eller flera makroteman och mikroteman. Dessa ska dock inte antas 

vara konstanta; ett mikrotema för hela texten kan också vara ett makrotema för mindre delar av 

texten. För att systematisera hur många teman som finns bör en uppställning över dessa göras, 

för att visa tolkningen av textens tematik. Om en text har ett tydligt makrotema kallas den för 

monotematisk; andra kan ha fler ämnen och är då heterotematiska. Enligt Hellspong & Ledin 

speglar ofta tematiken ”vad som rör sig i den underliggande diskursen” (1997:120), vilket är 

relevant för denna undersökning.  

 Teman kan uttryckas antingen explicit eller implicit. Oftast gäller att makrotemat för hela 

texten uttrycks explicit, medan det i enstaka stycken och meningar är vanligare med implicita 

eller underförstådda teman. Det finns olika sätt att explicitgöra teman: rubricering, 

positionering och fokusering. Rubricering är föga förvånande att makrotemat signaleras genom 

att det skrivs i rubriken; positionering innebär att makrotemat placeras strategiskt i texten, ex-

empelvis i inledningen eller genom en presentationskonstruktion. Fokusering är i sin tur när en 

text som positionerats understryks ytterligare med hjälp av metatext, alternativt kursiveras eller 

explicitgörs genom upprepning. Sammanfattningsvis ska jag i denna studie eftersöka värde-

grundstexternas teman i nominalfraser som antingen står i rubrikform, eller som positioneras 

och fokuseras enligt ovan. 
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3.2.2 Propositioner 

Propositionen utröner vad texten säger om sina teman, eftersom en proposition är ett påstående 

om ett tema (Hellspong & Ledin 1997:122). Propositioner skiljer sig från teman i att de ofta 

uttrycks i satsform, och även här kan propositioner finnas på både makro- och mikronivå. En 

makroproposition utgörs ofta av en kort sammanfattning av huvudbudskapet i en text, och 

mikropropositioner kan då vara flera kortare exemplifieringar av detta budskap. Dessa sam-

manfattningar kan jag också behöva göra själv i analysen av texten, om någon sammanfattande 

kärnmening inte finns. Propositioner kan liksom teman uttryckas explicit eller implicit genom 

rubricering, positionering och fokusering. Rubriceringen är här självsagd, medan positionering 

av propositioner ofta finns i ett textstycke; begreppet kärnmening eller sammanfattande nyckel-

mening är ett bra direktiv för vad man ska söka efter. Skulle en proposition uttryckas implicit 

får man själv i analysen formulera en kärnmening, och för att kunna göra detta beskriver 

Hellspong & Ledin tre tillvägagångssätt: strykning, generalisering och rekonstruktion. Stryk-

ning innebär att man skalar bort detaljerna i en text, och lyfter fram huvudpoängen (ibid:126). 

Generalisering görs genom att likartade mikropropositioner sammanfattas i en mer allmän 

form, så att en allmän slutsats kan dras (ibid). Rekonstruktion är ett mer komplext sätt att få 

fram kärnbudskapet; här sammanfattas flera olika handlingssekvenser i en allmän händelse, 

vilket förutsätter att man som läsare och analytiker har ”lagrade kunskaper om återkommande 

förlopp”, och kan identifiera en större idéstruktur som genomsyrar hela texten (ibid). 

 Sammanfattningsvis kommer propositionerna, alltså satser som fungerar som beskriv-

ningar av teman, identifieras i texterna genom något av tre ovanstående tillvägagångssätt (stryk-

ning, generalisering eller rekonstruktion). Utifrån detta sammanfattas propositionerna i korta 

kärnmeningar. 

3.2.3 Perspektiv 

Perspektiv är det mest övergripande analysbegreppet i den ideationella strukturen. Texten för-

medlar en uppfattning av sin värld i ett visst perspektiv, där tankar och värderingar förmedlas 

utifrån en persons eller institutions ögon. Det finns två huvudtyper av perspektiv: subjekts-

perspektiv och jämförelseperspektiv. De språkliga inslag som i texten pekar på perspektivet 

kallas perspektivmarkörer. 

Subjektsperspektivet kan utgå från sändaren och kallas då författarperspektiv; detta per-

spektiv utmärker sig med hjälp av exempelvis första personens pronomen (jag/vi), eller som en 

objektiv skildring av världen ”för vem som helst” (Hellspong & Ledin 1997:136). Även ett 

läsarperspektiv kan antas, vilket utmärks av bruket av andra personens pronomen och ett du-

tilltal. En annan typ av subjektsperspektiv utgår från aktörerna i texten och kallas aktörs-

perspektiv. Aktörsperspektiv utmärks också av bruket av personliga och possessiva pronomen 

i första person plural, men då i ett samband där pronomenet inte syftar på författaren utan 

snarare en gemenskap, exempelvis medarbetare. 
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3.3 Operationalisering 

I detta avsnitt ska begreppen värdeord och ideologi operationaliseras. Eftersom undersökningen 

är av kvalitativ karaktär, fungerar operationaliseringen som en slags definition; begreppen är ju 

inga variabler som kommer mätas i termer av exempelvis ”hög” eller ”låg”. Värdeord opera-

tionaliseras här utifrån Svensk Ordbok (SO) och utifrån en subjektiv uppfattning av hur begrep-

pet används i värdegrundstexter. Ideologi operationaliseras i sin tur utifrån Faircloughs definit-

ion av ordet, samt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) och Svenska Akademins Ordlista 

(SAOL). 

 Värdeord är en sammansättning där förleden värde- kan ha olika betydelser. Själva ordet 

värdeord finns inte belagt i någon av Svenska Akademins ordböcker2 eller ordlistor, varför 

förleden värde- får operationaliseras fristående. Termen ord är inte särskilt svårdefinierad. 

Gällande värde- kan det tolkas som att det är en förkortning av begreppet värdering, eftersom 

ett värdeord just har funktionen att bidra med en värdering av något. I SO är den för under-

sökningen aktuella definitionen av värde följande: ”grad av nyttighet eller tendens till efter-

frågan” med tillägget ”äv. med stark bibetydelse av värdering (utifrån viss ideologi e.d.): 

→värdegemenskap; →värdegrund; →värdeomdöme […]” (SO M-Ö 2009:3604). Även 

värdering definieras i SO: ”(subjektiv) uppfattning om ngt […]” med tillägget ”i plur. äv. 

grundläggande åsikter som tillsammans kan forma en ideologi e.d.[…]” (ibid:3605) 

Ett värdeord i detta sammanhang är enligt min uppfattning de ord som myndigheterna 

själva väljer att lyfta fram som värdeord; dessa markeras ofta implicit genom att tillhöra en viss 

ordklass, antingen substantiv eller adjektiv. Värdeorden är sannolikt ofta huvudordet i en 

nominalfras, och skrivs fram i satser i stil med ”Våra värdeord är…”. 

 Ideologi är enligt Fairclough ”a conception of the world that is implicitly manifest in art, 

in law, in economic activity and in the manifestations of individual and collective life”. 

(Fairclough 2013:62). Fairclough använder ideologi i samband med begrepp som makt och 

hegemoni, vilket gör att hans definition av ideologi ska förstås som en del av hela diskurs-

analysens resonemang om makt. SAOB har belägg från 1846 för ordet, med betydelsen 

”idealistisk lära l. teori; särsk. med klandrande innebörd: opraktisk, ogenomförbar lära, ofrukt-

bara, teoretiska spekulationer” (SAOB:s nätupplaga, uppslagsord: ideologi). Detta skiljer sig 

något från SAOL:s definition av ordet, där ideologi betyder ett ”system av uppfattningar o. 

värderingar” (SAOL 2015:519). 

  

                                                 
2 SAOB omfattar än så länge uppslagsord från A till VEDERSYN 
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4 Material 

Det analyserade materialet består av sammanlagt 40 texter, som valts ut ur en särskild databas 

skapad för projektet som uppsatsen skrivs inom. I databasen har värdegrundstexter från cirka 

150 svenska statliga myndigheter samlats. Dessa har från början inte varit strukturerade utifrån 

några särskilda kriterier, utan enbart stått i alfabetisk ordning efter myndigheternas namn. En 

uppgift blev då att organisera dessa texter, för att ett lämpligt urval skulle kunna göras. Här 

började jag med att först gå till själva texterna, och kort sammanfatta hur alla 150 texter är 

utformade (om de är skrivna i löpande text, utformade som punktlistor, vilka grafiska utform-

ningar som finns, kärnmeningar etc.) och om de är publicerade på webben eller i en broschyr 

av något slag. Även texternas rubriker sammanställdes, för att ge underlag att besvara fråge-

ställningen om det finns något sambandet mellan rubrik och innehåll. Därefter strukturerades 

texterna utifrån rubrikerna, tillsammans med beskrivningen av texternas utformning. För att 

enbart vara ett steg i urvalsprocessen blev detta ett stort arbete, men det gav i slutändan visst 

underlag till att besvara frågeställningen gällande vilka rubriceringar texterna har. Det visade 

sig att det också krävdes strukturering utifrån en utomspråklig variabel för att kunna göra ett 

urval som är representativt för olika typer av myndigheter. Därför kategoriserades 

myndigheterna också utifrån vilket departement de tillhör.  

 När myndigheterna kategoriserats utifrån departement, syntes en viss variation i hur många 

myndigheter som ligger under varje departement; exempelvis har Utbildningsdepartement 33 

myndigheter, då högskolor och universitet räknas in här3. Övriga departement har 4−14 

myndigheter under sig, vilket inte är helt jämnt fördelat men heller inte en stor skillnad. 

Eftersom det finns sammanlagt 10 departement, och spridningen på texterna behövde vara 

jämn, valdes 4 myndigheter ut från varje departement. Myndigheterna valdes här utifrån sina 

beteckningar som står i alfabetisk ordning, för att inga val skulle ske baserade på förutfattade 

meningar om vad som ”bör” undersökas. Ett systematiskt urval har alltså gjorts av vilka 

myndigheter vars texter ska undersökas. Nedan redovisas de valda myndigheterna, samt vilket 

departement de ligger under. 

Tablå 1. Förteckning över myndigheter. 

Departement Myndigheter 

Arbetsmarknadsdepartementet (A) Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

Svenska ESF-rådet 

Finansdepartementet (FI) Arbetsgivarverket 

Ekonomistyrningsverket 

Fastighetsmäklarinspektionen 

Finansinspektionen 

                                                 
3 Alla högskolor och universitet har uteslutits i urvalet 
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Försvarsdepartementet (FÖ) Försvarets materielverk 

Försvarets radioanstalt 

Försvarsmakten 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Justitiedepartementet (J) Brottsförebyggande rådet 

Domstolsverket 

Kriminalvården 

Kustbevakningen 

Kulturdepartementet (K) Forum för levande historia 

Institutet för språk och folkminnen 

Livrustkammaren 

Moderna museet 

Miljödepartementet (M) Energimyndigheten 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar 

och samhällsbyggande 

Havs- och vattenmyndigheten 

Kemikalieinspektionen 

Näringsdepartementet (N) Bolagsverket 

Boverket 

Konkurrensverket 

Lantmäteriet 

Socialdepartementet (S) Barnombudsmannen 

Folkhälsomyndigheten 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd 

Försäkringskassan 

Utbildningsdepartementet (UT) Centrala studiestödsnämnden 

Skolverket 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens skolinspektion 

Utrikesdepartementet (UD) Exportkreditnämnden 

Folke Bernadotteakademin 

Inspektionen för strategiska produkter 

Kommerskollegium 

Själva texterna och deras utformning presenteras inte närmare här, utan de introduceras i 

själva analysdelen. Alla 40 texter kommer dock inte återges i fulltext. Vid en första anblick 

utifrån den läsning som gjordes inför indelningen, ter sig texterna vara av ganska skiftande 

karaktär vilket motiverar den enklare förteckningen som gjorts i detta avsnitt.   
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5 Analys 

I följande avsnitt analyseras myndigheternas värdegrundstexter. Första delen (5.1) behandlar 

den ideationella strukturen, med en exempeltext hämtad från Barnombudsmannen, en myndig-

het under Socialdepartementet. Avsnitt 5.2  ägnas åt en schematisk uppställning över de värde-

ord och rubriker som texterna har. Här görs en uppdelning av texterna utifrån vilket departement 

de kommer från. Slutligen (5.3) analyseras två texters diskursiva mening, en från Försvars-

departementet och en från Kulturdepartementet. 

5.1 Ideationell struktur 

Här redovisas ett exempel på hur analysen av texternas ideationella struktur genomförts, med 

makro- och mikroteman, makro- och mikropropositioner samt perspektiv. Av utrymmesskäl 

kan inte analyserna av alla 40 texter redovisas enskilt, utan de övergripande tendenserna i 

materialet kommer redovisas i avsnitt 5.1.4. Texten som tjänar som exempel är hämtad från 

Barnombudsmannen, en myndighet under Socialdepartementet. Ursprungstexten som ana-

lyserats finns i bilaga 1. För att kort sammanfatta texten utgörs den av ett 4 sidor långt 

dokument, med 2 sidor löpande text om värdegrunden. Värdegrundspartiet består av en ingress, 

och fyra avsnitt som behandlar de värdeord som värdegrunden baseras på. 

5.1.1 Makrotema 

Texten har två makroteman: värdegrund och värdeorden. Det första makrotemat står i nominal-

frasen ”Barnombudsmannens värdegrund”, som explicitgörs genom att den är rubricerad, men 

också positionerad i första meningen: ”Detta dokument gäller den värdegrund och de värdeord 

som Barnombudsmannens medarbetare ska utgå från i sitt arbete och sitt förhållningssätt”. 

Meningen är ingen makroproposition för makrotemat, i och med att den ju förklarar vad själva 

dokumentet gäller och inte vad Barnombudsmannens värdegrund gäller.   

Det andra makrotemat ”De tre värdeorden – Lyhörd, Modig, Målinriktad” explicitgörs en-

bart genom rubricering. Det kan argumenteras för att det andra makrotemat egentligen är ett 

mikrotema för det första makrotemat, i och med att det första makrotemat står som huvudrubrik, 

och det andra temat fungerar som underrubrik. Dock uttrycks olika typer av makropropositioner 

under respektive makrotema, vilket motiverar att båda kan klassas som egna makroteman. Detta 

framgår tydligare i avsnitt 5.1.2, där makropropositionerna presenteras. 

5.1.1.1 Mikroteman 

För det första makrotemat (värdegrunden) finns inga mikroteman, utan enbart för det andra 

makrotemat (värdeorden). Mikrotemana återfinns som egna underrubriker, vilka består av de 

tre värdeorden som uttrycks i makrotemat: ”Lyhörd”, ”Modig”, ”Målinriktad”. Alla tre mikro-

teman explicitgörs genom rubricering. En invändning som kan göras mot klassificeringen är att 

dessa mikroteman inte är substantiv utan adjektiv. De kan dock inte sägas kunna klassas som 
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mikropropositioner heller, i och med att de inte är uttryckta i satsform. De ligger alltså närmre 

tema-kriterierna, och klassas som mikroteman i analysen.  

5.1.2 Makropropositioner 

Makropropositionerna redovisas enskilt för varje tema, så ursprungstextens upplägg följs i så 

stor utsträckning som möjligt i min analys. För varje tema finns mellan en och fyra makro-

propositioner som i analysen har tolkats som att de beskriver själva temat. Ursprungstexten är 

längre än vad redovisningen här vittnar om, men det förklaras av att ursprungstexten innehåller 

teman och propositioner som inte rör myndighetens värdegrund. 

5.1.2.1 Makrotema 1 – värdegrunden 

För makrotema 1 i exempeltexten finns fyra makropropositioner, vilka tillsammans beskriver 

makrotemat ”Barnombudsmannens värdegrund”, både hur värdegrunden skapats och i vilket 

syfte, och hur den ska användas. Makropropositionerna har framkommit genom strykning 

(överflödig information i satserna har strukits), och de synliggörs nedan i texten genom att 

kursiveras. 

Den första makropropositionen kan sammanfattas som värdegrunden är ett tillägg till den 

gemensamma värdegrunden för statsanställda, och den andra som syftet med texten är att ge 

en beskrivning av det förhållningssätt som ska tillämpas när Barnombudsmannens uppdrag 

utförs. Makropropositionerna är positionerad som ett eget stycke. Uppdragsbeskrivningen, som 

alltså nämns i den andra makropropositionen har tidigare givits i texten (se bilaga 1), liksom en 

presentation av den gemensamma värdegrunden för statsanställda som Barnombudsmannen 

också ska utgå från. I dessa propositioner skrivs alltså den för myndigheten specifika värde-

grunden fram. 

Den tredje makropropositionen beskriver värdegrundens funktion; värdegrunden ska utgå 

från hur Barnombudsmannen ska förhålla sig till sina målgrupper, och enligt den andra makro-

propositionen dessutom fungera som ett fundament och en beskrivning av Barnombudsmanna-

andan. Dessa makropropositioner skrivs egentligen under makrotema 2, men i och med att de 

inte beskriver de tre värdeorden som makrotema 2 består av, kan de klassas som makro-

propositioner för makrotema 1. Makropropositionerna ger ett intryck av att värdegrunden ska 

fungera reglerande av medarbetarnas beteende gentemot utomstående, med tillägget att de 

också ska tillämpa samma synsätt i bemötandet av ”varandra inom organisationen”. Här sätts 

myndighetens värdegrund i en mer allmän kontext, med ord som fundament, kultur och anda 

vilket ger värdegrunden en mer övergripande och abstrakt funktion. 

5.1.2.2 Makrotema 2 - värdeorden 

Till makrotema 2 finns två propositioner som framkommer genom strykning. Den första 

propositionen sammanfattas som att det är medarbetarna som står bakom skapandet av värde-

grunden och värdeorden, och den andra att värdeorden är lyhörd, modig, och målinriktad. 
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Värdeorden ska enligt propositionen vara det som värdegrunden vilar på. Makro-

propositionerna är positionerade direkt under rubriken (det vill säga makrotemat). Det är 

egentligen bara de här propositionerna som säger något om makrotema 2; övriga propositioner 

i stycket förklarar makrotema 1 som ovan nämnt, och hur värdegrunden ska uppföljas. Fler 

propositioner som kan kopplas till makrotema 2 ges i anslutning till de tre mikroteman som hör 

till makrotema 2. 

5.1.2.3 Mikroteman – lyhördhet, mod, målinriktning 

Det första mikrotemat är ”lyhördhet”. Makropropositionerna är sammanlagt tre stycken, och 

utgörs var och en av en mening i stycket som följer mikrotemat. De kan tillsammans samman-

fattas som att lyhördhet utgör grunden i värderingarna. Dessa tre makropropositioner förklarar 

vilken del värdeordet lyhörd har i myndighetens värderingar, vad ordet symboliserar, och hur 

det omsätts i praktiken. Propositionerna fokuseras genom att de utgör egna meningar i ett 

positionerat stycke. 

 Det andra mikrotemat är ”mod”. Här finns två makropropositioner som explicit anknyter 

till mikrotemat, genom att ordet mod brukas. Makropropositionerna fokuseras genom att de 

upprepar mod från mikrotemat, och att de står direkt efter varandra. De fungerar som en för-

klaring till vad värdeordet modig ska leda till för beteende; man ska kunna höra och se vad barn 

upplever, och åstadkomma förändringar. 

 Det tredje och sista mikrotemat är ”målinriktad”. Liksom för det första mikrotemat finns 

det tre makropropositioner, men här kan enbart en direkt kopplas till värdeordet. I denna pro-

position sätts värdeordet målinriktad in i en kontext rörande själva arbetet på myndigheten och 

under vilka förutsättningar detta arbete sker, samt vad målinriktningen kan leda till under dessa 

förutsättningar: fokusera på de viktiga frågorna för att nå framgång. Den är positionerad som 

första mening i sitt stycke. 

5.1.3 Perspektiv 

Textens perspektiv är aktörsperspektiv, vilket framgår genom perspektivmarkörerna som är 

personliga och possessiva pronomen i första person plural (exempelvis vi och vår). 

5.1.4 Sammanfattning av övriga texters ideationella struktur 

I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av analysen av de övriga texternas ideationella 

struktur. Sammanfattningen följer samma upplägg som redovisningen i avsnitt 5.1; texternas 

teman beskrivs först, därefter deras propositioner, och slutligen vilka perspektiv texterna har. 

Gällande makroteman är dessa som tidigare nämnt (avsnitt 3.2.1) ofta rubriker. Detta 

överensstämmer med övriga 39 texter i materialet, där makroteman i stor utsträckning 

rubriceras. Eftersom värdegrundstexterna är korta och koncisa, är det sällan fler makroteman 

än tre, vilka också kan vara samma som exempelvis tre värdeord. I flertalet av dessa värde-

grundstexter förekommer mikroteman, särskilt i de längre texterna. De flesta mikroteman 

bygger vidare på makrotemat, och fungerar som en slags markör för att en definiering av det 
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som makrotemat säger kommer följa på mikrotemat, till exempel genom att mikrotemat 

positioneras i en punktlista med förklaringar och exempel. Mikrotemana kan också explicit-

göras i texterna genom rubricering i underrubriker, men de kan även positioneras i första 

meningen i ett stycke. 

För propositioner har övriga texter som analyserats haft likartad struktur och upplägg som 

exempeltexten, i och med att texterna ofta inte är längre än ett par sidor. Det har alltså främst 

förekommit 1-4 makropropositioner i texterna, och i vissa fall finns även mikropropositioner. 

Extremt korta texter, som kanske enbart består av en mening och en punktlista, har självklart 

inte lika omfattande och beskrivande makropropositioner, men alla texter utom en har någon 

form av makroproposition som förklarar textens tema. 

Slutligen är perspektivet i de övriga 39 texterna uteslutande aktörsperspektiv, med samma 

perspektivmarkörer som Barnombudsmannens text. Undantag är de fall där texterna faktiskt 

kan klassas som perspektivlösa, eftersom de inte består av satser utan enbart av nominalfraser 

som inte har någon perspektivmarkör. Exempelvis Forskningsrådet för miljö, areella näringar 

och samhällsbyggande (Miljödepartementet) saknar fullständiga satser med subjekt och 

predikat i sin värdegrundstext, och radar enbart upp fyra nominalfraser. Materialet visar dock 

tydligt att en värdegrundstext i princip alltid har ett aktörsperspektiv. 

5.2 Värdeord och rubriker 

I följande avsnitt presenteras de värdeord och rubriker som texterna är byggda av, samt om det 

finns något samband mellan rubrik och vilka värdeord som förekommer. Framställningen görs 

i tabellformat, för att ge en överskådlig bild.  

5.2.1 Värdeord 

Texternas värdeord (se operationalisering i avsnitt 3.3) har framkommit i analysen av den 

ideationella strukturen (Hellspong & Ledin 1997). Värdeorden har utifrån resultatet av analysen 

kunnat plockas ut och sammanfogas i semantiska grupperingar, för att ge en mer översiktlig 

bild av vilka typer av ord som förekommer. De semantiska kategorierna har i samband med 

analysen urskilts från vilka ord som visat sig finnas i materialet; arbetet med att få fram värde-

orden och kategorikonstruktionerna har alltså skett induktivt och materialnära, vilket för-

hoppningsvis har resulterat i en objektiv analys. 

Kategorierna är sammanlagt 7 stycken, och de har konstruerats för att täcka in så specifika 

aspekter som möjligt. Nedan presenteras en förteckning över de semantiska kategorierna, samt 

exempel på värdeord, vilka hämtats från alla undersökta myndigheter: 
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Tablå 2. Semantiska kategorier och exempelord 

Kategori Exempel4 

1. Kunskap, kvalitet, och kompetens professionell; effektiva arbetsmetoder; 

ledarskap 

2. Inkludering och etik respekt; demokrati; positiv människosyn 

3. Pålitlighet förtroende; ansvar; rättssäker 

4. Framtid hållbar över tid; utveckling och innovation; 

långsiktighet 

5. Service och engagemang kundnytta; förändringsvillig; stöd  

6. Samarbetsförmåga laganda; kommunikativ; samverkan 

7. Verksamhetsrelaterat5 trygg fastighetsförmedling; snabb 

handläggning; experimentlusta 

I tablån redovisas i fallande ordning kategorierna utifrån hur frekvent de förekommer. Det före-

kommer alltså flest ord i texterna som kan placeras i kategorin ”kunskap, kvalitet, och kom-

petens”, och minst i kategorin ”verksamhetsrelaterat”. Värdeorden är ofta av allmän karaktär, 

och brukas av många olika typer av myndigheter. Tablån visar också att det är en flertydig 

inriktning i texternas budskap, i och med att de både vill förmedla sin kunskap och kompetens, 

men också ge en bild av att de är inkluderande och har god etik. I följande stycken kommenteras 

de tre första kategorierna och deras förhållande till varandra. 

 Värdeorden i kategori 1, ”kunskap, kvalitet, och kompetens” förmedlar just myndigheter-

nas färdigheter, som ovan nämnts på en allmän nivå och ibland med en mer eller mindre för-

tydligande beskrivning: 

I samarbete med omvärlden samlar och sprider vi kunskap. Vi är skickliga på att dela, förädla 

och använda kunskap och utvecklar på så sätt ständigt vår kompetens och effektiva 

arbetsmetoder. (Havs- och vattenmyndigheten, Miljödepartementet) 

Citatet ovan sätter värdeordet ”kunskap” i en tydlig kontext; kunskapen ska delas, förädlas och 

användas, vilket Havs- och vattenmyndigheten gör i samarbete med omvärlden och dessutom 

är skickliga på att göra det. Detta kommer leda till att de utvecklar sin kompetens och effekti-

viserar sina arbetsmetoder. Ett annat ord från denna kategori som används mycket är 

”professionell” (alternativt substantivformen ”professionalitet”), men detta ord förklaras inte i 

lika stor utsträckning som ”kunskap”: 

Professionell – för oss är professionalitet att göra nytta (Arbetsförmedlingen, 

Arbetsmarknadsdepartementet) 

Värdeordet ”professionell” sätts här inte in i samma typ av sammanhang som ”kunskap”, utan 

det definieras kort som ”att göra nytta”. Myndigheter kan utan svårighet antas vilja framstå som 

professionella inom sitt område för att öka sitt förtroende hos allmänheten som ju verksamheten 

är till för. Frågan är då om medborgarna faktiskt läser värdegrundstexterna, och kommer i kon-

takt med myndighetens beskrivning av sig själva som professionella och om det i sin tur på-

verkar uppfattningen hos medborgarna positivt. 

                                                 
4 Orden i själva kategori-titeln förekommer också som värdeord, t ex ”kunskap” och ”etik” 
5 Här avses för myndigheten särskilda ord som är unika för just deras verksamhet 
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 Kategori 2, ”inkludering och etik”, består av ord som rör alla människors lika värde oavsett 

kön, sexuell läggning, etnicitet och andra diskrimineringsgrunder, gärna ihop med begreppet 

”demokrati”. Ord av detta slag riktar sig både utåt till medborgarna och inåt till medarbetarna, 

men fungerar främst som bärare av värderingar som hela samhället byggs av. Denna typ av 

värdeord kanske används för att legitimera myndighetens samhällsnytta; den bidrar då inte bara 

med verksamhetsspecifika insatser, utan också till ett öppet och inkluderande samhälle i allmän-

het.  

Den tredje största kategorin ”pålitlighet” kan tyckas vara en del av både kvalitet- och ser-

vicekategorierna, men det finns anledning att låta denna utgöra en egen kategori; vem är det 

som ska ha förtroendet för myndigheten? Är det myndigheten själv, det vill säga medarbetarna 

och ledarna, eller medborgarna som tar kontakt med myndigheten? Kategorierna som innefattar 

kvalitet och service är däremot självklara delar av myndighetens uppdrag gentemot med-

borgarna. Det kan argumenteras för att förtroendet ska ligga hos medborgarna för myndigheten, 

men som tidigare forskning visat används värdegrundstexter för att reglera medarbetarnas be-

teende i vissa avseenden; i detta kan förtroende för den egna verksamheten definitivt tänkas 

ingå. 

5.2.2 Rubricering 

De olika texterna rubriceras på flera olika sätt; detta avsnitt redovisar rubriceringar i materialet, 

och hur fördelningen av dessa ser ut. Huvuddelen av rubriceringarna utgörs av nominalfraser 

som innehåller: 

1) sammansättningar och avledningar med värde som för- eller efterled 

2) ordet vision 

3) nominalfraser som kombinerar 1) och 2) 

Under analysens gång har det visat sig finnas en klar tendens till att texternas makroteman ofta 

också är det som texten rubriceras med; makroteman utmärks som bekant av att de formuleras 

som en nominalfras, och nominalfrasen används alltså som rubrik i texterna. Som ovan nämnt 

har tre typer av rubriker visat sig vara mest frekvent förekommande. Övriga rubriceringar har 

samlats i en egen tabell. Varje typ av rubricering kommenteras nedan efter sin tabell. 

Tabell 1. Rubriceringar med värde som huvudord. Possessiva pronomen skrivs inom parentes för att 

förtydliga att inte alla rubriceringar innehåller ordet. 

 Departement Antal 

(Våra) värdeord A, FI, M 3 

Gemensam värdegrund FÖ 1 

(Vår) värdegrund FÖ, J, M(2), N(3), S, UD 9 

Grundvärden J 1 

Värderingar UD 1 

Summa  15 
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I tabell 1 redovisas den vanligaste typen av rubricering, som har substantivet värde i en 

sammansättning eller avledning ofta ihop med ett possessivt pronomen i första person plural. 

Mer än hälften av texterna i denna rubriceringstyp är rubricerade med nominalfrasen ”(vår) 

värdegrund”, och hos Näringsdepartementet har 3 av 4 undersökta myndigheter detta som 

rubricering. 
 

Tabell 2. Rubriceringar med vision som huvudord. Possessiva pronomen skrivs inom parentes för att 

förtydliga att inte alla rubriceringar innehåller ordet. 

 Departement Antal 

(Vår) vision A, FI, FÖ, J, K(2), S(2), UT(2) 10 

En gemensam vision FI 1 

Summa  11 

Tabell 2 visar att den näst vanligaste typen av rubricering med substantivet vision inte före-

kommer i någon sammansättning, men liksom för ordet värde ofta i samband med ett possessivt 

pronomen i första person plural. Här syns också att hos några departement, exempelvis Kultur-

departementet, har 2 av 4 myndigheters texter vision i rubriceringen.  

Tabell 3. Rubriceringar som kombinerar ordbildningar på värde och ordet vision. Possessiva pronomen 

skrivs inom parentes för att förtydliga att inte alla rubriceringar innehåller ordet. 

 Departement Antal 

(Vår) vision och värdegrund A(2), J 3 

(Vår) vision och våra värden UD 1 

Vår visionsbaserade värdegrund K 1 

Vision och verksamhetsidé UT 1 

Summa  6 

Rubriceringar som kombinerar ordbildningar på värde med ordet vision förekommer i lite olika 

varianter, där den vanligaste har både orden vision och värdegrund. Arbetsmarknads-

departementet har två myndigheter vars texter är rubricerade (vår) vision och värdegrund, som 

då står för den enda regelbundenheten hos denna rubriktyp. 
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Tabell 4. Övriga typer av rubriceringar. 

Övriga Departement Antal 

Våra vägledande principer FI 1 

Målbild(er med delstrategier) FI6, FÖ, UT 3 

Medarbetarpolicy/chefspolicy K, UT7 2 

Styrmodell S 1 

Verksamhetsidé UD 1 

Rubrik saknas M, N 2 

Summa  10 

Tabell 4 kan tyckas vara lite omfattande för att vara en rest-kategori. Dock kan ingen av de 

oftast enskilt förekommande rubriceringarna sägas ha samma semantiska innebörd som de två 

första typerna av rubriceringar har, och inte heller är de sammanfogade med någon konjunktion. 

Detta motiverar en egen tabell över dessa spridda rubriceringar, vilka som synes ofta bara före-

kommer en gång. Undantaget är rubriceringar med substantivet målbild; här ska det påpekas 

att två av de tre texterna som har målbild i sin rubricering har ytterligare en typ av rubricering. 

5.2.3 Samband mellan värdeord och rubriceringar 

I detta avsnitt presenteras en översiktlig sammanfattning av vilka värdeord som förekommer 

under varje typ av rubricering. För strukturens skull följer presentationen tabellförteckningen i 

avsnitt 5.2.2, det vill säga med rubricering som oberoende variabel. I tabell 5 redovisas för-

delningen mellan värdeordskategorierna under de tre typerna av rubriceringar och de övriga 

rubriceringarna.  

Tabell 5. Fördelning av värdeord. 

 Rubriceringar 

med värde 

Rubriceringar 

med vision 

Kombinerade 

rubriceringar 

Övriga  

rubriceringar 

Värdeordskat. N % 
 

N % 
 

N % 
 

N % 
 

1 23 30 
 

7 18  
 

7 23  
 

22 39  
 

2 21 28 
 

14 36  
 

7 23  
 

11 19  
 

3 19 25 
 

5 12  
 

6 20  
 

6 11  
 

4 1 1 
 

4 10  
 

1 3  
 

10 18  
 

5 6 8 
 

1 3  
 

5 17  
 

4 7  
 

6 5 7 
 

– – 
 

4 13  
 

4 7  
 

7 1 1 
 

8 21  
 

– – 
 

– – 
 

Tot. 76  
 

39  
 

30  
 

57  
 

I tabell 5 framgår att det under rubriceringar med ordet värde finns en övervikt av ord som 

beskriver myndighetens kunskap, kompetens, kvalitet (kategori 1). Det råder en jämn för-

                                                 
6 FI:s text innehåller också rubriceringen ”En gemensam vision” som redovisas i tabell 2 
7 UT:s text innehåller också rubriceringen ”Medarbetar- och chefspolicy” som redovisas på raden ovan i tabell 4. 
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delning mellan kategori 3 (pålitlighet) och kategori 2 (inkludering & etik). Ord rörande sam-

arbetsförmåga (kategori 6) förekommer sporadiskt, liksom service och engagemang (kategori 

5). Även enstaka ord som är verksamhetsrelaterade (kategori 7) eller framtidsrelaterade (kate-

gori 4) förekommer. Det finns alltså ord inom alla kategorier representerade, med en stark 

tyngdpunkt för ord som rör kunskap, kompetens, och kvalitet. Rubriceringar med ordet värde 

följs enligt materialet av en värdegrundstext som vill lyfta fram myndighetens kompetens, på-

litlighet och inkludering.  

 Texter som har rubriceringar med ordet vision har en övervikt av ord från kategori 2, vilka 

förekommer dubbelt så ofta som ord i kategori 1. I dessa texter används också betydligt mer 

verksamhetsrelaterade ord (kategori 7), i lika stor utsträckning som ord från kategori 1. Ord 

från kategori 4 förekommer ungefär lika mycket som ord från kategori 3. Det finns enbart ett 

ord som rör service och engagemang (kategori 5), och inga ord alls som rör samarbetsförmåga 

(kategori 6). Sammantaget används alltså ord som vill påvisa myndigheternas inkludering och 

etik, samt ord som används för att utmärka mer verksamhetsspecifika egenskaper.  

Texterna med rubriceringar som kombinerar ordbildningar med värde och ordet vision är 

betydligt färre än texterna som har rubriker med värde eller vision, vilket framgår av tabellerna 

1-3. Det är alltså inte lika många värdeord som förekommer under den förstnämnda typen av 

rubricering. Även i dessa texter finns en viss övervikt av ord från kategori 1. Alla kategorier 

utom kategori 7 finns representerade i dessa texter. Fördelningen mellan kategorierna liknar 

fördelningen hos texter under rubriker med ordet värde; det ter sig alltså som att värde i sam-

ordningen har influerat texten, och att värde medför en viss uppsättning ord och uttryck. 

 Under de övriga rubriceringarna förekommer det flest ord i kategori 1, 2, och kategori 4. 

Det finns dock inget om samarbetsförmåga (kategori 6) och inte heller några ord som är direkt 

verksamhetsrelaterade (kategori 7).  

 Gemensamt för alla rubriceringar är att de följs av ord som beskriver myndigheternas kun-

skap, kompetens, och kvalitet. Det verkar också vara önskvärt att myndigheterna ger ett in-

kluderande intryck i fråga vad gäller kön, sexualitet, etnicitet och liknande, samt att demo-

kratiska värderingar ska lyftas fram. En synbar skillnad finns mellan de två största rubricerings-

typernas texter (rubriceringar med antingen värde eller vision); texter som rubriceras med värde 

tenderar att bestå av ord som beskriver myndighetens kunskap och inkludering, men inga verk-

samhetsspecifika ord. Texter rubricerade med vision är däremot mycket mer verksamhets-

inriktade, med för myndigheterna särskilda ord som rör deras uppdrag. Vidare används också 

ord som handlar om samarbetsförmåga, service och engagemang betydligt mer i texter med 

värde i sin rubricering, än texter med vision. Vision-rubriceringar följs också av framtids-

relaterade ord, vilket antagligen kan bero på att ordet vision ofta handlar om en framåtsträvande 

utveckling av en verksamhet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en skillnad 

i vilka värdeord en text består av beroende på rubricering texten.  

5.3 Texternas diskursiva mening 

Här analyseras två längre värdegrundstexter (se ursprungstexter i bilaga 2 och 3), i syfte att 

synliggöra och exemplifiera den sociala kontext som värdegrundstexter verkar inom. Texterna 

är hämtade från Försvarsmakten och Institutet för språk och folkminnen. Texterna har valts för 
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att myndigheternas verksamheter skiljer sig mycket från varandra och för att texterna klassas 

som ”långa”, det vill säga längre än 2 sidor. Modellen som används för diskursanalysen kallas 

ursprungligen för appraisal, eller modell för evaluering, och den används för att analysera 

värderingar genom att beskriva vilket förhållningssätt en text erbjuder sin läsare. Modellen har 

presenterats i avsnitt 3.1.1, och går ut på att man ska finna textens modelläsare, för att på så vis 

se vilka bakomliggande värderingar som format texten. 

5.3.1 Analys av Försvarsmaktens värdegrundstext 

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter, med cirka 20 000 anställda. Myndig-

heten ligger under Försvarsdepartementet, och deras uppdrag är ”att ansvara för Sveriges 

militära försvar” (Försvarsmaktens webbplats). Det är den enda svenska myndigheten som har 

”förmågan till väpnad strid”. (ibid) Försvarsmakten är alltså en stor arbetsgivare, spridd över 

hela landet med många olika befattningar och uppdrag. Deras värdegrundstext är ett 6 sidor 

långt dokument. Det innehåller syfte, vilka värden de har och hur de tillämpas, centrala begrepp 

och en uppförandekod. Textens upplägg går från en bred syftesbeskrivning till en kartläggning 

av myndighetens värden och deras förhållande till både individen och organisation, för att 

slutligen mynna ut i en specifik beskrivning av tre centrala begrepp och en uppförandekod. 

5.3.1.1 Dialogicitet 

Heteroglosser dominerar hela texten, med en författarröst som ger intryck av att vara allvetande. 

Att texten är heteroglossisk syns i att författarrösten förhåller sig och framför allt inkluderar de 

anställdas röster i utsagorna, genom ett konsekvent bruk av pronomen i första person, oftast 

plural. I texten används också uteslutande indikativ-satser, som säger hur saker är, eller görs 

och inte hur de ska, eller önskas vara. 

Läsaren är tänkt att vara en anställd inom myndigheten som inkluderas i textens utsagor 

om vad Försvarsmakten gör. Men det finns också tillfällen där läsare som inte är anställda in-

kluderas: 

[…] Alla bidrar därför till att vi löser uppdragen samtidigt som vi vårdar det förtroende vi har 

fått av uppdragsgivaren och ytterst samhället. Vår värdegrund och uppförandekod beskriver de 

värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag 

med framgång. 

I exemplet kan en läsare som inte är anställd identifiera sig som en del av samhället, och läsaren 

blir delaktig i textens utsagor genom att ha givit ett förtroende till Försvarsmaktens anställda. 

 Författarrösten fortsätter att konstruera sin egen roll som företrädare för värdegrunden. Den 

tänkta läsaren har inte särskilt mycket utrymme för tolkning av det som sägs. Oftast ställs 

ytterligheter mot varandra: 

Vi, som individer, grupper eller organisation, ska handla på ett sätt som leder oss till framgång 

och att vi löser vår uppgift utan att skada förtroenden som vi vill vårda. Därför är den 

[värdegrunden] alltid relevant, oavsett om du övar stridens element eller rapporterar 

verksamhetens budget. 
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I utsagan inkluderas individer, grupper och organisationer, som alltid ska bära med sig värde-

grunden oavsett vilken befattning de har. Dikotomin stridens element − verksamhetens budget 

fungerar som ett förkunnande att värdegrunden tillämpas inom alla verksamhetsområden. 

 Texten fortsätter på spåret att värdegrunden ska genomsyra allt, i syfte att inte skada det 

förtroende som samhället givit myndigheten. Här framhävs skyldigheten som den anställde har 

gentemot samhället:  

Vi måste även kunna ta hänsyn till de förväntningar som samhället och olika organisationer har 

på oss. Vi måste hela tiden utveckla våra professionella värden så att de förblir förenliga med 

samhällets värderingar. Vårt uppträdande och våra handlingar påverkar förtroendet för 

Försvarsmakten och ytterst Sverige. 

Författarrösten fortsätter att utvidga värdegrundens domäner, och konstituerar på så sätt en inte 

riktigt jämbördig relation till läsaren i det att läsarens uppförande även utanför tjänst ska regle-

ras av värdegrunden: 

Förtroende känner inga gränser. Det du gör på din fritid kan påverka förtroendet och 

möjligheten för dig att utöva din tjänst och skada förtroendet för såväl dig som för 

Försvarsmakten. Alla som är verksamma i Försvarsmakten bör därför handla och leva enligt 

värdegrunden såväl i som utanför tjänsten. 

Efter att ha radat upp flera mer eller mindre dikterande utsagor mildras omständigheterna i en 

inskränkande heterogloss. Värdegrunden beskrivs nu snarare som vägledande: 

Vår värdegrund kan inte tala om exakt vad som är rätt eller fel i varje enskilt fall. Vi kan i vår 

verksamhet ställas inför situationer där varken regler eller fullständiga lösningar finns att tillgå. 

Vår värdegrund, uppförandekoden samt våra kompetenser är vägledande för vårt agerande. 

Slutligen läggs ansvaret för värdegrundens tillämpning på individen själv:  

Precis som vi övar oss i vårt praktiska och tekniska kunnande, övar vi med hjälp av värdegrund 

och uppförandekod upp vår etiska och moraliska medvetenhet. På så vis ökar vi vår förmåga 

att i alla situationer, såväl pressade som vardagliga, fatta bättre beslut. Detta sker genom 

reflektion, samtal och utveckling av individen, gruppen och förbandet. Det är ett krav att var 

och en reflekterar över och gör vår värdegrund och uppförandekod till sin egen. 

Författarrösten går från en bestämmande ton som talar om hur läsaren bör agera både i och 

utanför tjänst gentemot samhället, till att ge läsaren möjligheten att tolka hur värdegrunden ska 

tillämpas; dock är det ett ”krav” att varje individ tolkar värdegrunden och gör den till sin egen. 

 I de två delarna som beskriver värdeorden och uppförandekoden råder samma tonläge som 

i syftesbeskrivningen, men nu behandlas de specifika värdeorden och hur de omsätts i 

praktiken. Beskrivningen av de tre centrala begreppen är i samma stil som den övriga texten, 

med en författarröst som inkluderar ”alla” läsare i ett ”vi”: 

Öppenhet – vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare 

Resultat – vi är handlingskraftiga och löser våra uppgifter 

Ansvar – vi är pålitliga och omtänksamma 

I textens sista del ändras perspektivmarkörerna till personliga pronomen, första person singular. 

Här bjuder författarrösten således in läsaren, i egenskap av anställd, till att helt och hållet vara 

aktör: 

Jag vårdar det förtroende min befattning innebär 

Jag visar respekt mot alla i min omgivning 
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Jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat  

Jag tar ansvar för mina handlingar  

Jag har ett ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa  

Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden 

Läsaren ges inget utrymme för fria tolkningar av författarrröstens budskap i utsagorna. Dialogi-

citeten förutsätter alltså att läsaren ska ställa sig okritisk till de propositioner som finns i texten, 

och författarrösten gör detta genom att skriva utsagorna i indikativ; på så sätt finns det ingen 

uppmaning som man kan välja att följa eller inte följa, utan det konstateras bara att läsaren 

bidrar, visar, vårdar¸ och agerar. 

5.3.1.2 Gradering 

Texten innehåller graderingar av både ökande och nedtonande slag, mest ökande. Författar-

röstens ställningstaganden i texten stärks således genomgående, och eliminerar på så sätt den 

eventuella utmaningen för den solidaritet som läsaren ska känna till författarrösten. De ökande 

graderingarna bidrar till att auktoriteten upprätthålls i följande citat, där graderingarna är kursi-

verade: 

Vårt agerande präglas av en stark vilja till handling, att vi tar initiativ och är beslutsamma 

utifrån var vi står och vad vi har. Vi driver aktivt våra uppdrag och levererar efterfrågat resultat 

i rätt tid och till förväntad kvalitet.  

Författarrösten konstaterar och pekar på att subjektets agerande präglas av en stark vilja till 

främst handling, och att uppdragen drivs aktivt. Utsagor med denna typ av förstärkning öppnar 

inte för särskilt mycket förhandling om vad agerandet ska präglas av, då det som står i texten 

redan ställt upp en förväntan som man anser kommer uppfyllas. 

 Vid ett tillfälle skrivs en gradering om till att vara ökande: 

Vi lär oss både av det som var bra och det som kan bli bättre. 

Graderingen utgår från ett odefinierat ”det”, som antingen blivit bra, eller som kan förbättras. 

Propositionen skrivs alltså utan negation, och håller på så sätt borta risken för att en negativ 

uppfattning ska kunna bildas. 

5.3.1.3 Attityd 

Det förekommer inga direkta känslobeskrivningar eller förstärkningar i texten. Däremot nämns 

flertalet önskvärda egenskaper och beteenden som läsaren förmodligen ska kunna identifiera 

sig med i egenskap av anställd. Dessa egenskaper erhålls naturligtvis genom att värdegrunden 

efterlevs: 

Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, 

handlingskraftiga och pålitliga. 

I avsnitten som beskriver de centrala begreppen och uppförandekoden uttrycks de önskvärda 

egenskaperna mer än i syftesbeskrivningen. Avsnittet följer textens upplägg att gå från ett 

större perspektiv ner till individens nivå. Under begreppet öppenhet uppmanas följande: 

Vi måste ha ett öppet sinnelag i relationen till andra människor. I vår hemmamiljö är det likaså 

viktigt att vi behandlar varandra med respekt och ser varandras olikheter som en styrka. Vi är 
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en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, 

religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och 

bidrar till Försvarsmaktens verksamhet känner sig välkomnade och respekterade. 

Här återkommer uppmaningen att ha samma öppna sinnelag både i och utanför tjänst. Dessutom 

fungerar propositionen som inkluderande för de anställda, vilket gör propositionens budskap 

dubbelriktat; å ena sidan ska du vara inkluderande, å andra sidan ska du också bli inkluderad. 

En annan attityd som man vill ska finnas hos läsaren uttrycks i uppförandekoden: 

Jag visar personlig omtanke och stödjer mina kollegor samt bidrar till att skapa trygghet och 

förtroende i gruppen genom att vara öppen och ärlig.  

Det kan tolkas som att propositionen här säger att läsaren ska känna sig öppen, ärlig och ha 

förmågan att stötta personer i sitt yrke. Propositionerna i uppförandekod-stycket är som tidigare 

nämnt skrivna ur ett jag-perspektiv, vilket gör att de direkt tilltalar läsaren som är anställd vid 

myndigheten. Därför blir propositionerna också attitydsbärande, eftersom de förmedlar önskade 

egenskaper hos textens aktör. 

5.3.1.4 Slutsats 

Texten har en tydligt överordnad författarröst, som inkluderar modelläsaren utan att ge denna 

någon möjlighet att inte inkluderas. Det kan sammanfattas som att om du är anställd vid 

Försvarsmakten, ska du följa det som står i texten. Övriga läsare som inte är anställda, kan 

inkludera sig själva i de breda begreppen samhället och omgivningen.  

 Texten har endast ett fåtal imperativ-former, vilket leder till att man som läsare inte blir 

uppmanad utan ”beordrad” och dirigerad till ett visst uppförande. En uppmaning kan man ju 

välja om man vill följa eller inte. Läsaren framställs som någon som kan följa tydliga riktlinjer; 

det förväntas att man ska göra det som anställd, men inte att man på egen hand kan räkna ut att 

vad som förväntas av en. Det kan inte sägas vara en jämbördig relation mellan författare och 

läsare, även om författarrösten på ett sätt döljer detta genom ett allmänt vi som huvudsakligt 

subjekt. Vid några tillfällen används du-tilltal som en direkt påpekan till läsaren. Vidare be-

skrivs värdegrunden först som något som ska genomsyra allt; efter några stycken mildras detta, 

och det visar sig att det är upp till var och en hur värdegrunden ska tolkas, men att det är ett 

krav att den används. Detta kan tolkas som att det görs i analogi med värnandet om allas lika 

rättighet; myndigheten vill inte gå emot sina egna värderingar genom att pådyvla sina anställda 

en mängd normer, samtidigt som man ändå måste göra det för att kunna förankra sin verksamhet 

i den gemensamma statliga värdegrunden. 

Slutligen ska förhållandet mellan myndighet och ideologi diskuteras. Det framgår tydligt 

att värdegrunden baseras på gemensamma samhälleliga värderingar som rör demokrati och allas 

lika rättigheter, vilket inte är särskilt förvånande.  Den gemensamma statliga värdegrunden 

åberopas vid något tillfälle för att visa hur myndighetens värdegrundsarbete är en del av ett 

större sammanhang. Dock är texten mest riktad mot sin egen myndighetskultur. Det ges en bild 

av att myndigheten är beroende av att ordningen upprätthålls i de egna leden av anställda. Det 

förklaras med att det är en stor myndighet med stort ansvar, främst över personers liv och en 

hel stats försvar. Försvarsmakten utgör ju inte bara en del av den svenska myndighetsvärlden, 
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utan ska också i förlängningen försvara den. Det ställer krav på medarbetarna och organisa-

tionen, och inga utrymme för tvivel och ifrågasättanden kan finnas i den reglerande värde-

grundstexten. 

5.3.2 Analys av Institutet för språk och folkminnens värdegrundstext 

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är en myndighet med cirka 100 anställda, under 

Kulturdepartementet. Dess huvudsakliga uppgift är att samla in, bevara, förmedla kunskap och 

forska om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Detta görs vid huvudkontoret i 

Uppsala och i Göteborg. I Stockholm finns avdelningen Språkrådet, som arbetar med språkvård 

och språkpolitik. Myndigheten är till stor del forskningsinriktad, men tjänar också som expert 

och rådgivare gällande språkfrågor och namnfrågor. Verksamheten är i dessa avseenden 

utåtriktad mot allmänheten och andra myndigheter. ISOF har en medarbetarpolicy, som till-

gängliggörs på deras webbplats under rubriken ”Jobba hos oss”. Medarbetarpolicyn är 8 sidor 

lång, och består av en introduktionsdel till den gemensamma värdegrunden för statsanställda, 

och därefter beskrivs vad policyn ska användas till och vem den riktar sig till, för att slutligen 

beskriva ”gott medarbetarskap”, ”gott ledarskap”, samt ”den goda arbetsplatsen”. Texten består 

av många punktlistor, så det är främst dessa mikropropositioner som tjänar som analysunderlag. 

Den är kortare än Försvarsmaktens text, vilket gör att analysen av ISOF:s text blir något kortare. 

5.3.2.1 Dialogicitet 

Propositionerna är heteroglossiska, med några få undantag. Detta syns genom att författarrösten 

ständigt förhåller sig till och inkluderar medarbetarna som subjekt. Vem den tänkte läsaren är 

uttrycks explicit under rubriken ”Medarbetarpolicyn gäller för alla på institutet”, och med ”alla” 

avses de som är medarbetare. Den tänkte läsaren positioneras i vissa fall utifrån vilken roll hen 

har på myndigheten, men då utifrån om hen är medarbetare eller chef/ledare. Vidare före-

kommer två olika tilltal till den tänkte läsaren; antingen i tredje person plural, eller genom direkt 

du-tilltal: 

De medarbetare som också är chefer har ansvar för att engagera och leda sin personal samt 

företräda verksamheten. De representerar institutets värderingar, riktlinjer och beslut. 

 

 Som medarbetare förväntas du [följt av punktlista] 

Det direkta du-tilltalet följs genomgående av punktlistor där olika förväntningar ställs upp, och 

läsaren inbjuds till att känna solidaritet med författarrösten. Läsaren positioneras som någon 

som utifrån medarbetarpolicyn ska värna om främst sitt eget arbete, och i förlängningen också 

arbetsplatsen (exemplet återger inte alla punkter som beskriver förväntningar på medarbetarna): 

[Som medarbetare förväntas du] 

 engagera dig i utvecklingen och planeringen av verksamheten 

 hålla dig informerad om sådant som påverkar ditt arbete 

 ta etiska hänsyn i arbetet och gentemot arbetsmaterialet 
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Policyn är alltså uttalat inåtriktad, till den egna verksamheten, till och med mot arbetsmaterialet, 

snarare än besökare. Läsare utifrån, exempelvis medborgare som ska ta kontakt med myndig-

heten, blir inkluderade i stycket om den gemensamma värdegrunden för statsanställda. 

Vidare positioneras läsaren som någon som är tänkt ska följa de riktlinjer som utarbetats. 

Det hänvisas ett flertal gånger till dokument som kan vara behjälpliga när förväntningarna ska 

uppfyllas. Det finns alltså inget stort utrymme för tolkning av hur man ska bete sig för att upp-

fylla förväntningarna, och inte heller åberopas något ”sunt förnuft”. Detta skapar en bild av 

författarrösten som auktoritär, eftersom det är den som ger direktiven och sätter upp förvänt-

ningarna. Samtidigt bjuds läsaren in till att känna sig enig med de beslut som författarrösten tar, 

eftersom besluten mestadels rör hur läsaren ska utföra sitt eget arbete på bästa sätt. 

5.3.2.2 Gradering 

I texten förekommer inte graderingar i någon större utsträckning. När de väl gör det omtalas 

både medarbetare och chefer i tredje person: 

En god arbetsplats kännetecknas av en bra arbetsmiljö och en välfungerande 

arbetsorganisation, som är nödvändiga förutsättningar för goda arbetsprestationer. Chefer och 

övriga medarbetare har ett gemensamt ansvar för att idén om den goda arbetsplatsen omsätts i 

praktiken varje dag. 

Författarrösten ställer här upp ett samband mellan bra arbetsmiljö och välfungerande arbets-

organisation, och goda prestationer. Det sistnämnda uppnås inte utan det förstnämnda, vilket 

stärker författarröstens ställningstagande. Det finns inga nedtonande graderingar i texten, vilket 

indikerar att läsaren förväntas hålla med, eller åtminstone börja hålla med, författarrösten. Det 

blir också ett uttryck för att policyn inte ska kunna tolkas utifrån varje enskild läsare, utan om 

läsaren känner sig solidarisk med beskrivningen ”medarbetare” förutsätts hen vara solidarisk 

med texten. Det finns alltså inga tvivel om att de värderingar som framkommer i texten ska 

kunna delas av läsaren.  

5.3.2.3 Attityd 

Liksom i Försvarsmaktens text förekommer inga direkta känslobeskrivningar i ISOF:s text. 

Däremot beskrivs önskvärda egenskaper hos anställda och även hos själva arbetsplatsen. 

Läsaren, som enligt textens tilltal bör vara en anställd, bjuds in av författarrösten att ”dela” 

dessa egenskaper i följande proposition: 

[Som medarbetare förväntas du] 

 vara öppen för förändringar 

 behandla alla med respekt och lyhördhet, på ett objektivt och sakligt sätt 

Det är alltså inte uttryckligen författarrösten som har egenskaperna ovan, utan snarare uppger 

en förväntan på läsaren. Det kan i sådana här typer av texter ändå vara motiverat att författar-

rösten inte delar en känsla eller egenskap, utan snarare fungerar som mer eller mindre dikter-

ande. Författarrösten kan ju själv komma från en anställd, som fått i uppdrag att skriva texten, 

som i slutändan har myndigheten som avsändare.  

 För medarbetare med chefsposition finns också önskvärda egenskaper och beteenden: 
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[Som chef förväntas du] 

 delegera ansvar, vara lyhörd och tillvarata medarbetares kunskap och kompetens - 

verksamhet   

 uppmuntra till engagemang och delaktighet för att uppnå en gemensam förståelse för 

och helhetssyn på verksamheten och motverka revirtänkande 

Här är uttrycket ”motverka revirtänkande” intressant att notera. Att det så specifikt nämns i ett 

annars rätt öppet sammanhang, väcker frågan om det är en företeelse som finns på myndigheten, 

och vad begreppet ”revirtänkande” egentligen innebär. Vidare är det inte särskilt vanligt att 

verb som ”motverka” används i värdegrundstexter, utan det är oftast verb med positiva konno-

tationer som används. Attitydbeskrivningen i texten riktas i den här propositionen om, från att 

beskrivit önskvärda beteenden som läsaren förmodligen känner solidaritet med, till beteenden 

som är icke önskvärda. Ett sådant sätt att uttrycka sig skulle kunna tänkas leda till att läsaren 

förlorar solidaritetskänslan med författarrösten.   

5.3.2.4 Slutsats 

ISOF:s medarbetarpolicy är en tydligt inåtriktad text, som är tänkt att användas som ett stöd för 

medarbetarna i deras arbete och i utformningen av en god och trivsam arbetsplats. Texten an-

vänds inte för att i någon större utsträckning reglera medarbetarnas beteende. Verbet förväntas 

används flera gånger, vilket också gör texten mindre dikterande.  

 Eftersom texten uttalat riktar sig till medarbetarna finns inget nämnvärt utrymme för att en 

utomstående medborgare ska kunna identifiera sig med modelläsaren. Det går lite stick i stäv 

med myndighetens verksamhet, som ju inte bara handlar om den enskilde medarbetarens 

forskning, utan också om rådgivning och kontakt med medborgarna gällande språkfrågor. Verk-

samheten orienteras ju tekniskt sett kring medborgarna även i forskningen, i och med att det ju 

är medborgarna som med sina namnval, dialektbruk, och folkminnen bidrar med underlag och 

material. Dock är en särskild medborgarinriktning inte befogat att ha i just en medarbetarpolicy, 

men däremot medarbetarnas bemötande gentemot de som ska få råd och bidra med forsknings-

material. 

 Den ideologi som texten präglas av är starkt knuten till en allmän idé om hur svensk myn-

dighetskultur ska vara, vilket framgår av att den gemensamma värdegrunden för statligt an-

ställda får inleda medarbetarpolicyn. Detta kompletteras av en specifik verksamhetsinriktning, 

som utgår från en önskan om att medarbetarna ska bidra till ett gott arbetsklimat, och genomföra 

bra forskning; de ska exempelvis ta etiska hänsyn till varandra, men också till arbetsmaterialet, 

och cheferna ska motverka revirtänkande på arbetsplatsen. Frågan är vad som egentligen avses 

med etiska hänsyn gentemot arbetsmaterialet och vad revirtänkande innebär. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I följande avsnitt sammanfattas och diskuteras resultaten av undersökningarna, och slutsatser 

om värdegrundstexten som brukstext och genre dras. Först diskuteras den ideationella 

strukturen enskilt, för att ge en bild av hur värdegrundstexter ideationella struktur ser ut. Där-

efter diskuteras värdeorden och rubriceringarna, och vad dessa kan säga om vad värde-

grundstexter vill förmedla. Detta sammanfattas i en slutsats om hur värdegrundstexters språk-

liga drag och textutformningar ser ut, och besvarar de två första frågeställningarna. Texternas 

ideologiska förankring och sociala kontext sammanfattas och diskuteras i ett eget avsnitt, med 

utgångspunkt i Faircloughs resonemang om ideologi och diskurs och Ledins definition av be-

greppet genre, samt utifrån den modelläsare som framkommit i diskursanalysen i avsnitt 5.3. 

Även den här diskussionen sammanfattas i en slutsats om vilken social och ideologisk 

förankring texterna verkar ha, och besvarar på så vis den tredje frågeställningen. 

6.1 Språkliga drag och texternas utformning 

Analysen av den ideationella strukturen exemplifierades med en text hämtad från 

Barnombudsmannen. Exempeltexten består av 2 makroteman och 3 mikroteman, vilka har 

minst en makroproposition var. Texten har ett aktörsperspektiv, vilket innebär att det inte är 

enbart författaren som utför handlingarna i texten utan snarare en större gemenskap, som inte 

nödvändigtvis har deltagit i själva textproduktionen.  

De övriga texternas ideationella struktur ser ut som exempeltextens, med teman och pro-

positioner som beskriver hur utformningen av värdegrunden, visionen, eller målbilden har sett 

ut, vilket syfte texten har, och hur de värdeorden ska omsättas i praktiken. Vissa texter är kortare 

än andra, och i de korta texterna har oftast propositionerna som beskriver utformning och syfte 

skalats bort. Kvar blir då enskilda värdeord, med korta förklaringar av vad dessa innebär. Det 

är inte särskilt förvånande att man i en kortare text tar tillvara på kärnan i budskapet som 

myndigheten vill förmedla. Dock leder det också till att partierna som i en längre text kanske 

riktar sig till medarbetarna försvinner. Texten får således ingen större funktion som reglerande 

av medarbetarnas beteenden. En tendens i materialet är att dessa korta texter oftast är 

publicerade på myndighetens webbplats, där utrymmet av naturliga skäl inte är särskilt stort. 

Följden av detta blir att texten är mer lättillgänglig och riktad till medborgaren. Längre texter 

verkar oftast fungera som mer interna dokument, vilket syns i propositionerna som ofta be-

skriver en strävan efter hur temats innehåll i texten ska omsättas i praktiken. Värdegrundstexters 

teman är inte särskilt kontroversiella; dessa texter handlar om de önskade värden som myndig-

heten ska stå för och hur dessa ska upprätthållas. Texterna riktar sig åt två håll, både utåt till 

medborgarna som tar kontakt med myndigheten, och inåt till medarbetarna i syfte att reglera 

deras beteende. 

  Går man ner djupare i texten ser man att de grundläggande komponenterna i texten, värde-

orden, alltid är av en positiv karaktär som inte konnoterar till något negativt präglat semantiskt 

fält. De tillhör också alltid ordklasserna substantiv eller adjektiv. Värdeorden används för att 
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beskriva myndigheternas kompetens, serviceanda, empati, inkludering och framtidstro. I 

operationaliseringen (avsnitt 3.3) av förleden värde- inkluderas begreppet värdering, som i sin 

tur definieras som en grundläggande åsikt som kan forma en ideologi tillsammans med andra 

värderingar. Värdeorden i texterna fungerar alltså tillsammans som grundbultar för en ideologi 

som myndigheterna vill skapa och upprätthålla. Denna ideologi kan kort sammanfattas som att 

en myndighet i första hand bygger på kunskap och kompetens inom sitt område. Detta ger ett 

ganska sakligt och objektivt intryck, som i första hand berör samhällsutvecklingen och myndig-

hetens bidrag till en större samhällsnytta. Detta balanseras dock upp av att värdeord som rör 

etik, empati och inkludering också används i stor utsträckning. Värdeord av denna typ används 

förmodligen för att upprätthålla en allmän demokratisk anda som ska prägla hela svenska sam-

hället. Dessa värdeord skiljer sig på så sätt från värdeorden som beskriver myndighetens 

kompetens; de inkluderande orden ingår i en större ideologi som präglar hela samhället, och 

kompetens-relaterade ord ingår i en för myndigheten specifik ideologi. Svaret på den första 

frågeställningen är alltså att myndigheter använder sig av värdeord som främst beskriver deras 

kompetens och etik. 

Texternas rubriceringar är konstruktioner med ordet värde eller vision, samt och-kon-

struktioner. En iakttagelse är att 3 av 4 myndigheter under Näringsdepartementet har samma 

typ av rubricering (med ordet värde). Här kan det tänkas att myndigheterna har haft en 

gemensam konstruktion av sina värdegrundstexter. Detta är dock ingen genomgående tendens 

i resten av materialet. Rubriceringarna blir mer intressanta när man studerar vilka värdeord som 

följer dem. 

Det finns ett ganska tydligt samband mellan rubricering och värdeord; rubriceringar med 

ordet värde följs oftast av värdeord som rör myndighetens kunskap och etik. Rubriceringar med 

vision följs också av värdeord för kunskap, men även framtidsrelaterade ord. Rubriceringar som 

kombinerar ordbildningar med värde och ordet vision följs av samma typer av värdeord som 

rubriceringar med värde. Eftersom dessa rubriceringar ofta består av exempelvis vision och 

värden, verkar det som att ordet värde har starkast inverkan på vilka ord som texten kommer 

innehålla. Frågan är hur medvetet valet av värdeord är hos myndigheterna, eller om det rör sig 

om en underliggande, omedveten koppling mellan de olika rubriceringarna och värdeorden. Det 

som talar mot att det är en omedveten handling är att rubriceringar med vision just följs av 

framtidsrelaterade ord; ordet vision i sig innebär ju en framåtblick. Värde kan också kopplas 

naturligt till ord som rör etik och framför allt alla människors lika värde. Ord som har med 

kunskap och kompetens att göra blir utifrån detta resonemang en slags fristående kategori som 

inte har direkta kopplingar till rubriceringen, men som står sig starkt i vad som anses viktigt att 

förmedla. Svaret på den andra frågeställningen är alltså att det finns ett samband mellan 

rubricering och värdeord i värdegrundstexterna. 

 En sammantagen slutsats är att värdegrundstexter ofta är korta och rätt informationstäta 

texter, med propositioner som beskriver sina teman mer eller mindre utförligt. Rubriceringarna 

kan oftast på förhand säga vilka värdeord som myndigheten använder i sin värdegrund. 
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6.2 Texternas sociala och ideologiska förankring 

I undersökningens diskursanalys av två värdegrundstexter, användes en modell för evaluering 

i syfte att finna textens så kallade modelläsare. Modelläsaren avslöjar i sin tur vilka bakom-

liggande värderingar och ideologier som finns. Resultatet av analysen visade att modelläsaren 

i första hand är tänkt att vara en medarbetare, som ska läsa texten i syfte att stärkas i sin roll 

som anställd och på så sätt stöttas i sitt arbete i verksamheten. Resultatet beror förmodligen på 

att de analyserade texterna är längre texter, som inte är direkt publicerade på någon webbplats. 

Men det är i dessa längre texter som ideologier och värderingar säkrast kan hittas, och det är ju 

en intressant iakttagelse att de längre texterna så tydligt riktar sig inåt i verksamheten. 

 Att modelläsaren i första hand är en anställd, ger ett intryck av att texterna grundas i en 

ideologi som faktiskt sätter en icke-anställd i maktposition. Det kan låta motsägelsefullt, men i 

och med att texterna ju riktar sig till en anställd som ska uppföra sig i enighet med värde-

grunden, blir det den anställde som måste anpassa sig efter vad man tror att medborgaren värde-

sätter. Det manifesteras ganska tydligt i utsagor som påpekar att myndighetens uppdrag i för-

längningen kommer från just medborgarna. Man kan utan svårighet koppla detta till den för 

Sverige bärande demokratiska andan.  

Ett annat skäl till att modelläsaren är en anställd kan vara att man genom värdegrundstexten 

vill visa att det går att fördela makten mellan stat och medborgare; medborgaren har rätt att 

förvänta sig ett visst bemötande av den statliga myndigheten, och myndigheten finns till för att 

skydda, eller värna om medborgaren. Faircloughs definition av ideologi innefattar begreppen 

makt och hegemoni, och värdegrundens ideologiska förankring har en tydlig utgångspunkt i 

vem som ska ha makten. Denna förankring kan eventuellt förklaras med att Sverige haft en lång 

tradition av socialdemokratiskt styre, där staten spelar stor roll. I dagsläget har omdaningen av 

organisationsstyrningen som tidigare nämnts fört med sig NPM och en nyliberal 

marknadsdiskurs. I denna kombination av statligt inflytande och individualisering uppstår 

värdegrunden som en ny typ av text vars mål blir att sudda ut bilden av en överordnad stat vars 

myndigheter kan styra medborgarna. När texterna riktar sig till den anställde, gör de samtidigt 

en implicit manifestation att medborgarna kan förvänta sig ett särskilt bemötande från statliga 

myndigheter, och ens rättigheter. 

 Syftet med en positiv kritisk diskursanalys är att hitta och synliggöra förgivettagna värde-

ringar. I de analyserade värdegrundstexterna är det inte så många dolda värderingar, utan 

värderingarna skrivs fram tydligt. På så sätt blir de bekräftade som förgivettagna i andra sam-

manhang. Eftersom texternas främsta syfte är att reglera medarbetarnas beteende och samtidigt 

förmedla en positiv bild av myndigheten utåt, blir värderingar som i andra sammanhang är mer 

dolda, viktiga att lyfta fram. Det kan tänkas leda till att värdegrundstexter får funktionen att 

verka inom den diskurs där samhälleliga värderingar faktiskt ska lyftas fram och blottläggas, 

för att bekräfta att de finns. Texterna fyller på så sätt en social funktion i sitt bekräftande av de 

normer om exempelvis inkludering, som genomsyrar samhället. 

 Begreppet genre har beskrivits i avsnitt 2.2. Denna undersökning gör inget anspråk på att 

klassificera värdegrundstexten som genre, i och med att det inte gjorts tillräckliga undersök-

ningar av värdegrundstexters sociala förankring. Men resonemangen ovan kan kopplas till 

Ledins (2001) beskrivningar av vad en genre är. Värdegrundstexten som genre kan kopplas till 
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den sociala processen där myndighetens medarbetare samhandlar med de medborgare som är 

tänkta att ta del av myndighetens verksamhet och resurser. Värdegrundstexter fungerar ju som 

en ”reklamskylt” för myndigheten, precis som Helgesson (2011) har visat att platsannonsen 

också gör. Vidare är värdegrundstexter också namngivna, från början egentligen av skolans 

värld (se avsnitt 2.2.1), men begreppet värdegrund kan nog utan svårighet sägas vara välkänt 

hos gemene person. Frågan är hur en värdegrundstext skulle beskrivas av dessa personer. Finns 

det någon allmän uppfattning om vad en värdegrundstext innehåller, och vem som ska läsa den? 

En sådan fråga kan inte besvaras här, men är passande som uppföljning av denna studie. 

Slutligen är värdegrundstexter i allra högsta grad något som tagits i bruk i en särskild situation, 

och den kommer förändras, om den inte redan har förändrats, över tid. 

 Svaret på den tredje frågeställningen är således att de värderingar som verkar vara önskade 

hos myndigheterna är starkt knutna till en ideologi som värnar om jämlikhet och trovärdighet. 

Dessa värderingar är dock inte underliggande och dolda, vilket gör att värdegrundstexter blir 

väldigt öppna och på ett sätt ”sårbara”. En fråga som väcks är vad som händer med läsarens 

uppfattning av texten, när den förmedlar budskap som i vanliga fall ses som självklara och är 

förgivettagna hos majoriteten av medborgarna. Ger texten en läsupplevelse som snarare lämnar 

irritation över sitt pådyvlande av värderingar som ser fina ut på papperet, men inte stämmer 

överens med hur verkligheten egentligen ser ut? För detta krävs också vidare studier i hur 

värdegrundstexter uppfattas av sina läsare. Först då kan man göra en genreklassificering, när 

textens sociala förankring hos språkbrukarna kartlagts. 

6.3 Avslutande ord 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka språkliga medel som är kännetecknande 

för en värdegrundstext, samt vilka värderingar som myndigheterna anser viktiga. Resultatet 

utgör i förlängningen ett bidrag till undersökningar och bestämningar av värdegrundstexten som 

genre. Eftersom värdegrundstexter precis börjat studeras i större utsträckning, kan denna under-

sökning förhoppningsvis bidra med underlag för kommande studier, och nya perspektiv på 

denna typ av dubbelriktade och manifesterande text. 
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Bilaga 1. Barnombudsmannens värdegrund 
Detta dokument gäller den värdegrund och de värdeord som Barnombudsmannens 

medarbetare ska utgå ifrån i sitt arbete och i sitt förhållningssätt. Våra värdeord - 

Lyhörd, Målinriktad och Modig -ska underlätta vårt agerande både externt och internt.  

Värdegrunden är långsiktig och eventuell förändring sker enbart om vårt uppdrag, vår 

organisation eller vår omvärld förändras.  

 

Barnombudsmannens verksamhet styrs av lagen om Barnombudsman, regeringens instruktion 

och myndighetens regleringsbrev. Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och 

ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om 

barnets rättigheter, barnkonventionen. Det är från denna grund som barnombudsmannens arbete  

utgår.  

 

För alla statsanställda finns en övergripande gemensam värdegrund som utgår från lagar och 

förordningar ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” och som finns att ladda 

ner på regeringens webbplats. 

 

I tillägg till detta har Barnombudsmannen också formulerat en egen värdegrund som beskriver 

det förhållningssätt som vi ska tillämpa när vi utför vårt uppdrag.  

 
De tre värdeorden: Lyhörd – Modig – Målinriktad 
Medarbetarna på Barnombudsmannen har gemensamt arbetat fram en värdegrund som vilar på 

tre värdeord: lyhörd, modig och målinriktad. Vår värdegrund ska fungera som ett enande synsätt 

för hur vi förhåller oss till barnet som är vårt fokus och hur vi förhåller oss till våra målgrupper, 

medarbetare inom Sveriges kommuner, landsting/regioner och myndigheter, till de som 

kontaktar oss, våra leverantörer, samarbetspartners och till varandra inom organisationen. Våra 

beslut ska alltid vägas mot dessa värderingar och de ska ses som en vägvisare för ett gemensamt 

agerande både internt och externt. Värdegrunden är ett fundament i vår kultur och beskriver 

Barnombudsmanna-andan som präglar oss, vårt arbete och vårt förhållningssätt. Med jämna 

mellanrum genomförs olika övningar för att arbeta med förankring av värdegrunden bland 

medarbetarna. Uppföljning görs i samband med medarbetarsamtalen.  

 
Lyhörd 

Lyhördhet är grunden i våra värderingar. Egenskapen ska symbolisera vårt synsätt, vår attityd 

och vår inställning till hela vårt arbete, framförallt med barnen men också med 

samarbetspartners och till varandra i organisationen. När vi är lyhörda är vi uppmärksamma, 

reflekterande, visar respekt och gör det möjligt att förstå och åstadkomma förändringar som är 

viktiga i arbetet för barnets rättigheter.  

 

 

Modig 

Det viktigaste för oss är att ständigt förbättra barnets möjlighet att komma till tals och att barnets 

rättigheter tas tillvara. Det krävs mod att höra och se vad barn upplever. Och det krävs mod att 
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förändra. Med örat mot marken och med empati och kunskap kan vi synliggöra och stärka 

barnet, vårt uppdrag och varandra. 

 
Målinriktad 
Ett målinriktat arbete gör det möjligt för oss med små resurser i en liten organisation att fokusera 

på de allra viktigaste frågorna och att nå framgång. Vi ska vara uthålliga och arbeta långsiktigt 

i en förutbestämd riktning. Ett tydligt fokus gör oss tydliga mot våra målgrupper och när vi ska 

nå ut med vårt uppdrag och våra budskap. 
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Bilaga 2. Försvarsmaktens värdegrundstext 
 

Försvarsmaktens Värdegrund 

Vår värdegrund   

Syfte  

Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill 

leva, som individ, grupp och organisation.  Vårt uppdrag ger oss rätten och skyldigheten att 

använda militära maktmedel med eget och andras liv som yttersta konsekvens. Därför krävs det 

att vi, var och en av oss, har en tydlig och gemensam värdegrund som vi både står på och står 

upp för. Alla som verkar inom, eller är del av Försvarsmaktens verksamhet berörs direkt eller 

indirekt av vårt militära uppdrag. Alla bidrar därför till att vi löser uppdragen samtidigt som vi 

vårdar det förtroende vi har fått av uppdragsgivaren och ytterst samhället. 

 

Vår värdegrund och uppförandekod beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi 

anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång. Vårt övergripande 

myndighetsuppdrag bryts ned i en mängd uppgifter. Värdegrunden och uppförandekoden ska 

stödja oss i hur vi utför dem. Det är hur vi agerar när vi löser vår uppgift som skapar förtroende, 

gemenskap och tillit. Att du utför din uppgift i en militär operation, övar inför eller stödjer våra 

uppdrag räcker inte. Vår framgång förutsätter även att vi uppträder enligt vår gemensamma 

värdegrund. Hur vår omgivning uppfattar oss är fundamentalt för lösandet av vår uppgift. 

Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, 

handlingskraftiga och pålitliga.  

 

Riksdagen är folkets främsta företrädare. Försvarsmaktens värderingar och militära värdegrund 

utgår från de svenska värderingarna med våra grundlagar och statens värdegrund. Därför är 

demokrati ett grundläggande begrepp för Försvarsmakten. 

   

Vår värdegrund består av tre sammanhängande delar där första delen tydliggör hur vår 

värdegrund i sin helhet ska tillämpas. Andra delen beskriver våra grundläggande värden utifrån 

de tre centrala begrepp som ska vägleda oss i vårt agerande. Den tredje delen är 

Försvarsmaktens gemensamma uppförandekod som beskriver vår värdegrund som ett stöd för 

individuellt agerande. 

 

Våra professionella värden och dess tillämpning  

Att agera enligt vår värdegrund är att säkerställa att det sätt vi löser vår uppgift på verkligen 

leder till att vi löser den på bästa sätt. Värdegrundsarbete innebär därför främst att utveckla vårt 

sätt att agera. Vi är en praktiskt orienterad organisation och vårt kunnande uttrycks i handling. 

Det är vår omdömesförmåga att handla efter de unika omständigheterna som ställer krav på 

etiska ställningstaganden i varje ny situation, bedömningar som grundar sig på vår värdegrund 

och din expertis. Vi, som individer, grupper eller organisation, ska handla på ett sätt som leder 

oss till framgång och att vi löser vår uppgift utan att skada förtroenden som vi vill vårda. Därför 
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är den alltid relevant, oavsett om du övar stridens element eller rapporterar verksamhetens 

budget. I alla verksamheter och situationer finns det olika etiska och moraliska överväganden 

att ta hänsyn till. Värdegrunden ska genomsyra all verksamhet. 

  

Vår verksamhet ställer stora krav på förtroende och tillit. Vi måste kunna arbeta nära varandra, 

ha förtroende för varandra och vad vi gör, samt vara lojala mot givna order och beslut. Särskilt 

tydligt blir det under våra militära operationer där vår framgång och våra liv påverkas av var 

och ens handlande.  

 

Vi måste även kunna ta hänsyn till de förväntningar som samhället och olika organisationer har 

på oss. Vi måste hela tiden utveckla våra professionella värden så att de förblir förenliga med 

samhällets värderingar. Vårt uppträdande och våra handlingar påverkar förtroendet för 

Försvarsmakten och ytterst Sverige.  

 

De samhälleliga värderingar vi har i uppgift att skydda gäller även oss. Försvarsmaktens 

värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, 

rättvisa och jämlikhet samt de mänskliga rättigheterna. Vi följer samhällets lagar och 

internationella regelverk som berör vår verksamhet. Bestämmelserna fostrar och hjälper oss i 

vårt dagliga agerande. 

 

Förtroende känner inga gränser. Det du gör på din fritid kan påverka förtroendet och 

möjligheten för dig att utöva din tjänst och skada förtroendet för såväl dig som för 

Försvarsmakten. Alla som är verksamma i Försvarsmakten bör därför handla och leva enligt 

värdegrunden såväl i som utanför tjänsten. 

  

Vår värdegrund kan inte tala om exakt vad som är rätt eller fel i varje enskilt fall. Vi kan i vår 

verksamhet ställas inför situationer där varken regler eller fullständiga lösningar finns att tillgå. 

Vår värdegrund, uppförandekoden samt våra kompetenser är vägledande för vårt agerande. Vi 

beskriver värdegrunden med tre centrala begrepp – Öppenhet, Resultat, Ansvar, samt 

Försvarsmaktens uppförandekod. Dessa ska förvaltas och utvecklas så att vi klarar av att ta oss 

an nya uppgifter och utmaningar. 

 

Precis som vi övar oss i vårt praktiska och tekniska kunnande, övar vi med hjälp av värdegrund 

och uppförandekod upp vår etiska och moraliska medvetenhet. På så vis ökar vi vår förmåga 

att i alla situationer, såväl pressade som vardagliga, fatta bättre beslut. Detta sker genom 

reflektion, samtal och utveckling av individen, gruppen och förbandet. Det är ett krav att var 

och en reflekterar över och gör vår värdegrund och uppförandekod till sin egen. 
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Centrala begrepp – Öppenhet, Resultat och Ansvar 

 

Öppenhet – vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare 

 

För att möta vår verksamhets olika utmaningar måste vi arbeta nära varandra. Därför är vi 

kompetenta och uppriktiga lagspelare som interagerar med andra aktörer inom och utom 

Försvarsmakten för att uppgiften ska kunna lösas. Vi stödjer och hjälper varandra och andra 

och är alla delaktiga i ett samarbete som inspirerar till framgång. Vi löser våra uppgifter 

tillsammans, vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Ett uppträdande 

som bygger på öppenhet, ärlighet och uppriktighet stärker oss, minskar osäkerheten och ökar 

kvalitén i det vi gör. Därför är vi också tydliga med mål, vilja och avsikter vid allt samarbete. 

 

Vi utvecklas genom att dra lärdom av våra resultat och vårt handlande. Vi lär oss både av det 

som var bra och det som kan bli bättre. Vår verksamhet kräver att vi har förmågan att förändra 

oss eller improvisera för att kunna möta nya uppgifter och situationer. Vi är därför tränade i att 

vara kreativa och ta initiativ. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper. När ett 

beslut är fattat hjälps vi åt att förverkliga det. 

 

Vi har förmågan att verka i olika kulturella och sociala miljöer. Att ha kunskap om kulturella 

och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår verksamhet. I våra militära 

operationer är det en avgörande förutsättning för att de ska vara trovärdiga. Vi måste ha ett 

öppet sinnelag i relationen till andra människor. I vår hemmamiljö är det likaså viktigt att vi 

behandlar varandra med respekt och ser varandras olikheter som en styrka. Vi är en 

inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, 

religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och 

bidrar till Försvarsmaktens verksamhet känner sig välkomnade och respekterade.  

 

Resultat – vi är handlingskraftiga och löser våra uppgifter  

Vårt agerande präglas av en stark vilja till handling, att vi tar initiativ och är beslutsamma utifrån 

var vi står och vad vi har. Vi driver aktivt våra uppdrag och levererar efterfrågat resultat i rätt 

tid och till förväntad kvalitet. 

 

Vi förstår våra rutiner och arbetsmetoder och med en omdömesförmåga som grundar sig på vår 

värdegrund och yrkesexpertis kan vi handla efter de unika omständigheterna i varje ny situation. 

Vi är uppriktiga och tydliga i vårt sätt att kommunicera. Var och en av oss är tydliga med vad 

vi kan bidra med för att lösa vår uppgift och vi påtalar när vi inte har resurser eller 

förutsättningar att lösa en uppgift. 

  

Oavsett vilka förhållanden gruppen möter, så kommer skicklighet, disciplin, uppoffring, mod 

och självförtroende vara avgörande för utgången. Att öva och träna inför den väpnade striden 

lägger grunden till självförtroende och mod att agera. 

 



44 

 

Att lösa våra uppgifter betyder inte att det får ske till vilket pris som helst. Vi beaktar alltid 

riskerna i vår verksamhet, vi hushåller med resurserna och behandlar varandra med respekt. 

 

Ansvar – vi är pålitliga och omtänksamma  

Vi tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och uppdraget. Var och en som är del i 

lösandet av en uppgift måste ta ansvar för resultatet. När ett beslut är fattat bidrar var och en 

efter bästa förmåga för att förverkliga det. Att beslut, order och regler respekteras och följs är 

en förutsättning för att nå resultat. 

 

Vi är pålitliga och effektiva genom att vara trogna det vi gör, följa våra instruktioner, lita på vår 

förmåga och att säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten.  

 

Vi bryr oss om oss själva och varandra. Vi har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar och 

minimerar riskerna i vår verksamhet. Vi visar personlig hänsyn gentemot varandra, vår 

omgivning och miljö. Vi ställer upp för varandra och ingriper mot missförhållanden. 

 

Vi värnar om vår fysiska och mentala hälsa och därmed säkerheten i våra uppdrag. Vi tar aktivt 

avstånd från missbruk och olaglig hantering av droger.   

 

Om Försvarsmaktens uppförandekod  

Uppförandekoden är en vägledning till hur vi i Försvarsmakten uppträder. Den syftar till att 

gagna vår verksamhet, bidra positivt till gruppens förmåga samtidigt som den ska fungera som 

stöd för individen.  

 

Det är omöjligt att förbereda eller reglera varje situation. Därför kommer alltid ditt eget 

omdöme vara avgörande för ditt agerande utifrån värdegrunden, uppförandekoden och 

yrkesexpertisen. 

  

Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod gäller samtliga anställda samt de som enligt 

Arbetsmiljölagen är att likställas med arbetstagare under Försvarsmaktens ledning. 

 

Försvarsmaktens Uppförandekod 

Jag vårdar det förtroende min befattning innebär  

Jag förstår vad som förväntas av mig, och jag utnyttjar inte min ställning eller låter mig utnyttjas 

av andra. Jag ser till att förtroendet för mig i rollen som företrädare för Försvarsmakten samt 

hur jag löser mina uppgifter är stort, och jag är medveten om att mina relationer, i eller utanför 

tjänsten, kan riskera att påverka det. 
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Jag visar respekt mot alla i min omgivning  

Som representant för Försvarsmakten lever jag de värden vi försvarar: rättvisa, jämlikhet, 

jämställdhet och alla människors lika värde. Detta ska återspeglas i mitt uppträdande och vår 

verksamhet. Jag kan därmed agera respektfullt i olika kulturella och sociala situationer. 

 

Jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat  

Jag bidrar aktivt till att gruppen löser sina uppgifter. Jag delar med mig av mina egna, och tar 

själv av del av andras erfarenheter och kunskaper. Jag visar personlig omtanke och stödjer mina 

kollegor samt bidrar till att skapa trygghet och förtroende i gruppen genom att vara öppen och 

ärlig. 

 

Jag tar ansvar för mina handlingar  

Jag känner till de lagar och regler som gäller för min verksamhet och är utbildad, övad och 

tränad inför uppgiften. Därmed kan jag ta ansvar för mina handlingar, samt bättre se 

konsekvenserna av mina beslut och handlingar vilket ökar mina förutsättningar att i varje 

situation uppnå eftersträvat resultat. 

 

Jag har ett ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa  

Genom att ta ett ansvar för mitt välbefinnande, fysiskt som mentalt, förbättrar jag gruppens 

förutsättningar att lösa sina uppgifter. Jag värnar även om mina kollegors hälsa och talar om 

när jag upptäcker att mitt eller någon annans hälsotillstånd kan ha en negativ inverkan på vårt 

arbete. 

Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden 
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Bilaga 3. Institutet för språk och folkminnens 

värdegrundstext 
 

Medarbetarpolicy för Institutet för språk och folkminnen 

En medarbetarpolicy för en god arbetsmiljö 

  

Medarbetarpolicyns övergripande syfte är att främja en god arbetsmiljö och vägleda oss i vårt 

gemensamma agerande, så att alla medarbetare ges goda förutsättningar i sitt arbete. Den ska 

fungera som ett stöd; du som anställd ska veta vilka möjligheter och rättigheter du har, men 

också vilket ansvar du har och vilka krav som ställs på dig.   

  

Policyn är tänkt att öka alla medarbetares medvetenhet om gruppdynamik, dvs. om hur 

människor fungerar i grupp och om den energi som uppstår i samspelet inom grupper.  

   

Alla ska också känna till den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, som anger 

inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. Verksamheter 

och professioner kan skilja sig åt, men den grundläggande utgångspunkten är densamma. Du 

som arbetar för staten behöver känna till principerna, som i korthet handlar om att 

  

 tänka på att vi har fått vårt uppdrag av staten, dvs. av medborgarna  

 ha en god uppfattning om lagar och regler  

 vara saklig och opartisk, och behandla alla lika  

 känna till medborgarnas rätt till insyn och din egen meddelarfrihet  

 visa respekt för alla människors lika värde  

 vara effektiv, ansvarsfull och serviceinriktad.  

  

Detta utvecklas mer i En introduktion till den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, 

liksom i Tre betraktelser på den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. 

    

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda utgår från lagar och förordningar, och har 

tagits fram av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus). Rådet bistår regeringen i frågor 

som rör strategisk kompetensförsörjning i statsförvaltningen och ger myndigheterna stöd i det 

arbetet. Ett av rådets huvuduppdrag är att tydliggöra den statliga värdegrunden och rollen som 

statstjänsteman. 
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Medarbetarpolicyn kan användas på flera sätt 

   

Medarbetarpolicyn är tänkt att fungera som ett stöd i olika situationer på arbetsplatsen. Den är 

t.ex. avsedd att användas 

   

 för reflektion och lärande kring den egna rollen  

 vid utvecklingssamtal  

 vid konflikter  

 vid rekrytering, som stöd för att formulera kravprofiler, vid intervjuer samt vid 

introduktion av nyanställda  

 i verksamhetsplaneringen   

 som diskussionsunderlag vid personaldagar  

  

Medarbetarpolicyn gäller för alla på institutet 

 

Den här policyn riktar sig till alla personalgrupper, och utgår från att alla anställda vid institutet 

är medarbetare. Några medarbetare är också chefer och har därmed särskilda ansvarsområden, 

rättigheter och skyldigheter. För att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan chefer och övriga 

medarbetare finns avsnitten Gott medarbetarskap respektive Gott ledarskap. 
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Gott medarbetarskap 

 

Ett gott medarbetarskap kännetecknas av en vilja att bidra till verksamheten och till ett gott 

arbetsklimat. Det förutsätter öppenhet, samverkan, lyhördhet och respekt. 

  

Som medarbetare förväntas du 

   

 arbeta resultatinriktat mot uppställda mål  

 engagera dig i utvecklingen och planeringen av verksamheten  

 hålla dig informerad om sådant som påverkar ditt arbete   

 vara öppen för förändringar   

 sträva efter att utveckla din kompetens  

 dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter  

 samarbeta prestigelöst och effektivt  

 arbeta för en positiv och öppen stämning  

 kunna diskutera på ett konstruktivt sätt, med respekt för olika utgångspunkter  

 bidra till gemenskap och en god arbetsmiljö, där alla medarbetare trivs  

 behandla alla med respekt och lyhördhet, på ett objektivt och sakligt sätt  

 ta etiska hänsyn i arbetet och gentemot arbetsmaterialet  

 vara en god företrädare för verksamheten.   

 

Till din hjälp finns  

  

 en personalhandbok  

 en arbetsordning   

 etiska riktlinjer (kommande)  

 gemensam verksamhetsplanering  

 en arbetsmiljöpolicy, skyddsombud, en arbetsmiljökommitté och regelbundna 

arbetsmiljöronder (se personalhandboken)  

 en kommunikationsstrategi  

 årliga personaldagar  

 årliga planeringssamtal  

 möjligheten att söka kompetensmedel  

 en handlingsplan för konflikthantering  

 riktlinjer för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling: handlingsplan 

för främjande av etnisk mångfald, jämställdhetsplan, åtgärdsplan vid kränkande 

särbehandling, handlingsplan och handledning vid sexuella trakasserier 
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Gott ledarskap 

 

De medarbetare som också är chefer har ansvar för att engagera och leda sin personal samt 

företräda verksamheten. De representerar institutets värderingar, riktlinjer och beslut. Ett gott 

ledarskap innebär att tydliggöra en gemensam målbild och att i samverkan med övriga 

medarbetare planera, utveckla och följa upp verksamheten.  

  

Som chef förväntas du  

 

 tydligt ange ramar och riktlinjer för verksamheten  

 systematiskt planera, prioritera och utveckla verksamheten samt följa upp resultatet  

 delegera ansvar, vara lyhörd och tillvarata medarbetares kunskap och kompetens   

 uppmuntra till engagemang och delaktighet för att uppnå en gemensam förståelse för 

och helhetssyn på verksamheten och motverka revirtänkande  

 vägleda, stödja, inspirera och skapa goda förutsättningar för alla medarbetare i deras 

arbete och utveckling  

 upplysa medarbetarna om deras skyldigheter och rättigheter   

 utveckla det egna ledarskapet.  

   

Till din hjälp finns 

   

 en organisation som ger verksamhets- och ledningsstöd, genom till exempel 

chefsutbildning 

 gemensam verksamhetsplanering  

 regelbundna möten i ledningsgruppen  

 årliga personaldagar  

 övergripande riktlinjer som stöd för arbetet: arbetsordning, vägledning i 

rekryteringsprocessen, arbetsmiljöpolicy, handlingsplan för konflikthantering och en 

personalhandbok   

 en tydlig ansvarsfördelning mellan chefer och medarbetare  

 regelbundna avdelningsmöten   

 årliga planeringssamtal 
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Den goda arbetsplatsen 

 

En god arbetsplats kännetecknas av en bra arbetsmiljö och en välfungerande arbetsorganisation, 

som är nödvändiga förutsättningar för goda arbetsprestationer. Chefer och övriga medarbetare 

har ett gemensamt ansvar för att idén om den goda arbetsplatsen omsätts i praktiken varje dag. 

   

Institutet för språk och folkminnen ska 

  

 vara en trygg och trivsam arbetsplats  

 erbjuda en god fysisk arbetsmiljö  

 kännetecknas av dialog, öppenhet och respekt  

 måna om att attrahera och behålla goda medarbetare. 

   

För att uppfylla dessa mål finns 

 

 regelbundna avdelningsmöten  

 gemensam verksamhetsplanering  

 en arbetsordning  

 en arbetsmiljöpolicy, skyddsombud, en arbetsmiljökommitté och regelbundna 

arbetsmiljöronder (se personalhandboken)  

 riktlinjer för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling: handlingsplan 

för främjande av etnisk mångfald, jämställdhetsplan, åtgärdsplan vid kränkande 

särbehandling, handlingsplan och handledning vid sexuella trakasserier  

 företagshälsovård och personalförmåner som friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och 

subvention av läkarbesök och läkemedel (se även personalhandboken)  

 en tidig och målinriktad rehabilitering av sjukskrivna och en handlingsplan för 

sjukfrånvaro 

 en åtgärdsplan mot alkohol och droger  

 flexibel arbetstid  

 introduktion av nya medarbetare.  


