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Sammandrag 
 

I detta examensarbete undersöker jag hur Luleå kommun framställs på kommunens 

webbsida. Under min praktik på Luleå kommun våren 2017 fick jag en chans att se 

kommunens arbete på nära håll och även diskutera kommunens viktigaste 

kommunikationsfrågor med anställda, och det är utifrån dessa erfarenheter jag har valt 

inriktningen för denna undersökning. Materialet består av 6 webbtexter som har publicerats 

på kommunens hemsida under fliken 10 000 nya Luleåbor. Materialet valdes efter en 

närläsning av kommunens varumärkesplattform med syfte att identifiera hur kommunen 

själva uttrycker att de vill uppfattas. För att analysera webbtexterna har jag använt en 

systemisk-funktionell metod där jag har tittat närmare på hur ideationella betydelser som rör 

kommunen uttrycks i texterna. Syftet är att undersöka om kommunen framställs som en aktiv 

eller passiv deltagare och som en kommun som, i enlighet med ett utvalt påstående ur 

varumärkesplattformen framställs som en kommun som “bidrar till en hållbar tillväxt”. 

 

Resultatet visar att kommunen visserligen framställs i en aktiv roll när kommunen 

förekommer i texter, men att vissa faktorer samtidigt påverkar bilden av kommunen som en 

kommun som aktivt bidrar till en hållbar tillväxt. Vissa av de lexikogrammatiska valen i 

texterna verkar istället göra arbetet med tillväxten och kommunens roll i det otydlig. Passiva 

processer används exempelvis i större utsträckning för att informera om byggandet av 

bostäder i kommunen än processer i aktiv form med en tydlig agent. Att förstå kommunens 

roll i tillväxtarbetet ställer därmed vissa krav på förkunskaper hos läsaren. 
 

Nyckelord: Systemisk-funktionell grammatik, ideationell analys, myndighetstext, tillväxt, 

aktiv/passiv.  
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1. Inledning 

Den offentliga kommunikationen har förändrats de senaste decennierna. En informalisering 

och kommersialisering av det offentliga har lett till att kommuner och myndigheter har fler 

roller att spela i dagens samhälle.  Ett marknadsperspektiv har gjort inträde i offentliga 

verksamheter, vilket har gett avtryck i myndigheter och kommuners texter (Rahm & Ohlsson 

2009: s.26).  

 

Redan 1993 beskriver Fairclough hur högre utbildning i Storbritannien har genomgått en 

diskursförändring, där universiteten alltmer ses som företag som behöver locka kunder 

(Fairclough 1993: s.143). Detta är en förändring som speglas även hos svenska 

myndigheter. Svenska myndigheter och kommuner förväntas agera både som traditionella 

auktoriteter och som konkurrerande aktörer på en marknad. I ett sådant sammanhang blir 

det viktigt för dem hur de uppfattas av medborgare. Texter används som strategiska 

dokument för att förmedla rätt bild av verksamheten. Nyström Höög (2016) beskriver hur nya 

typer av diskurser i det offentliga har lett till att nya typer av myndighetstext har vuxit fram. 

Det handlar om texttyper som strategidokument och värdegrunder. Enligt Nyström Höög är 

dessa texters funktion delvis att styra verksamhetens riktning, delvis även att presentera en 

viss bild av verksamheten (a.a. s.15). 

 

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur Luleå kommun framstår på sin webbplats 

lulea.se och jämföra detta med hur kommunen själva uttrycker att de vill uppfattas. För att 

identifiera vilken bild kommunen vill förmedla gör jag en närläsning av kommunens 

varumärkesplattform. Jag väljer ut ett specifikt påstående ur varumärkesplattformen. Utifrån 

påståendet gör jag sedan materialvalet. Det utvalda materialet analyserar jag med hjälp av 

den systemisk-funktionella grammatikens modell för textanalys. Syftet med att koppla 

materialvalet till varumärkesplattformen är att se om språket i kommunens webbtexter 

förmedlar samma bild av kommunen som de, enligt varumärkesplattformen, vill förmedla 

utåt. 

 

Av utrymmesskäl kommer jag att begränsa textanalysen till att undersöka endast en aspekt 

av den bild av kommunen som framträder i webbplatstexterna. Denna aspekt kan summeras 

i följande fråga: Framställs kommunen som en aktiv eller passiv deltagare? 

 

Denna typ av undersökning är intressant ur ett språkkonsultperspektiv såväl som ett 

forskningsperspektiv. Den som arbetar som språkkonsult arbetar ofta med verksamheter 

som har mål för hur de vill uppfattas av kunder och medborgare. Som språkkonsult är det 

alltså viktigt att hålla sig uppdaterat med metoder för att hjälpa verksamheter utvärdera sina 

kommunikationsmål. Genom att använda systemisk-funktionell grammatik för att analysera 

Luleå kommuns texter kan jag hjälpa kommunen att utvärdera sina kommunikationsmål och 

avgöra hur de vill att deras kommunikation ska se ut i framtiden. 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån systemisk-funktionella grammatiska teorier 

undersöka vilken bild av Luleå kommun som förmedlas i texter på kommunens webbplats 

lulea.se. Jag är i första hand intresserad av att undersöka hur de lexikogrammatiska 

resurserna deltagare, process och agentivitet används för att uttrycka betydelser som 

relaterar till kommunen.  

 

För att nå syftet har jag formulerat dessa frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver kommunen i varumärkesplattformen att de vill uppfattas? 

2. Har kommunen en framträdande roll i texterna? Syns kommunen till exempel som 

första- eller andradeltagare i processer, eller är kommunen främst synlig i 

omständigheter eller som bestämning till andra deltagare?  

3. Framstår kommunen som aktivt påverkande? Finns det processer där kommunen är 

agent? 

   3a.   Finns det passiva satser där kommunen verkar döljas som förstadeltagare? 

4. Hur kan den bild av kommunen som framträder i texterna relateras till kommunens 

varumärkesplattform? Överensstämmer de lexikogrammatiska valen i texterna med 

den bild som kommunen uttryckt att de vill förmedla? 

 

Genom att besvara dessa frågeställningar hoppas jag inte bara tillföra något till forskning på 

området; jag hoppas även bidra till Luleå kommuns framtida kommunikationsarbete genom 

att hjälpa dem identifiera hur deras texter framställer dem så att de kan utvärdera om de 

lyckas med sina kommunikationsmål. Genom att jämföra kommunens varumärkesplattform 

med språkbruket på deras webbplats vill jag även belysa hur en funktionell språksyn kan 

hjälpa verksamheter att utvärdera om de uppnår specifika kommunikationsmål. 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar jag den tidigare forskning som är relevant för min undersökning. 

Jag börjar med att presentera studier som rör förändringar i offentligt språkbruk de senaste 

decennierna. Sedan presenterar jag forskning som undersöker hur kommuner och 

myndigheter använder sig av varumärkesplattformar, visioner och liknande texttyper. Sist 

lyfter jag fram ett antal studier som i likhet med min undersökning har använt systemisk-

funktionell grammatik för att undersöka hur ideationella betydelser uttrycks.  

 

3.1. Tidigare forskning om offentligt språkbruk 

Jaana Puuskala (2016) undersöker förekomsten och frånvaron av aktörer i kommunala 

föredragningslistor från 70-talet till 2000-talet. Puuskala analyserar föredragningslistor från 

Korsholms kommuns kommunstyrelsemöten och redogör för förekomsten av passiver och 

nominaliseringar. Resultatet visar att förekomsten av båda dessa typer av grammatiska 

konstruktioner är vanliga i materialet. (a.a. s.47) För att jämföra förekomsten av passiver och 

nominaliseringar i föredragslistorna med liknande genrer ställer Puuskala upp resultatet 



6 

jämte resultat från två stora undersökningar undersökningar av svenska facktexter, 

Bruksprosa och Svenskt fackspråk (a.a. s.44-45). Puuskala lyfter ett antal möjliga 

förklaringar till varför passiver och nominaliseringar är frekventa konstruktioner i de 

undersökta föredragslistorna. Till exempel verkar det vara svårt för tjänsteinnehavare att inte 

påverkas av traditionella mönster när de skriver i sin yrkesroll, och det är ofta lättare att utgå 

från tidigare texter, vilket gör att gamla mönster lever vidare. (a.a. s.51) 

 

Fairclough undersöker redan på 90-talet kommersialiseringen av det offentliga (Fairclough 

1993) genom att analysera exempel på fyra olika texttyper som används av brittiska 

universitet: jobbannonser för akademiska tjänster, programmaterial för en akademisk 

konferens, en akademisk curriculum vitae och delar av kurskataloger (a.a. s.145). Fairclough 

menar att en marknadsföringsdiskurs har gjort inträde i flera av det moderna samhällets 

livsdomäner (a.a. s.140). Fairclough presenterar tre typer av utveckling i det moderna 

samhället. För detta examensarbete är det särskilt intressant att notera en av dessa 

utvecklingar. Enligt Fairclough har det offentliga kommersialiserats och offentliga diskurser 

har som ett resultat kommit att alltmer präglas av ett marknadsperspektiv (a.a. s.141). 

 

3.2. Forskning om visioner och värdegrunder 

Nyström Höög (2016) undersöker det hon beskriver som nya typer av myndighetstexter. 

Enligt henne är visioner och värdegrunder texttyper som anammats av myndigheter under 

de senaste decennierna. Texternas intåg i den offentliga sfären är ett resultat av att den 

offentliga kommunikationen kommersialiserats (Se avsnitt 4.1.1.). Dessa texter har det 

dubbla syftet att presentera en önskvärd bild av myndigheten och att styra verksamheten. 

(a.a. s.15) De är alltså på en och samma gång beskrivande och förpliktigande. Även 

Nyström Höög drar en liknande slutsats som Pallas och Fredriksson och menar på att det 

verkar råda konflikt snarare än harmoni mellan olika önskvärda tillstånd för myndigheters 

kommunikation. 

 

Pallas och Fredriksson (2013) undersöker i sin rapport Med synlighet som ledstjärna vilka 

principer som styr myndigheters kommunikation. Styrdokument från 173 myndigheter 

analyseras i syfte att identifiera de principer som verkar uttryckas som önskvärda i 

dokumenten (a.a. s.12). Analysen visar att 85 procent av myndigheterna framhäver 

ryktbarhetens princip som särskilt viktig (a.a. s.6), vilket innebär att myndigheter strävar efter 

att framhäva sitt varumärke och nå ut med sitt budskap. Undersökningen visar samtidigt att 

de flesta myndigheter styrs av mer än en princip (a.a. s.6). Enligt Pallas och Fredriksson kan 

olika principer skapa konflikter i myndigheters kommunikation, då tillstånd som värderas 

högt enligt en princip kan vara direkt oförenliga med tillstånd som värderas högt enligt en 

annan princip (a.a. s.22). 

 

3.3. Tidigare forskning om ideationella betydelser 

Sellgren (2011) gör en undersökning av den ideationella aspekten i två läromedelstexter om 

geografi. Undersökningen visar hur mänskligt handlande döljs i texterna, och hur processer i 

texterna istället har döda ting, abstrakta deltagare eller grammatiska metaforer som agent 

(a.a. s.57). Genom en ergativitetsanalys visar Sellgren att en viss typ av språkbruk kan 
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osynliggöra verkliga processer och deltagare. Hon relaterar även sitt resultat till de mål som 

beskrivs i geografiämnets kursplan (a.a. s.54-55), och ställer frågan om läromedelstexternas 

språkbruk gör det svårare för eleverna att uppnå kursplanens mål i och med att språkbruket 

förutsätter att läsaren redan har förkunskaper om människans påverkan på naturen (a.a. 

s.63). Sellgren visar på så sätt att en systemisk-funktionell textanalys kan användas för att 

diskutera om texter som används inom en viss verksamhet bidrar till att uppnå mål som 

uttrycks i verksamhetens styrdokument. 

 

Ytterligare en undersökning där systemisk-funktionell textanalys används för att undersöka 

hur deltagare framställs är Rehnbergs Att skapa en förebild (2011. I Holmberg, Karlsson & 

Nord). I sin undersökning av kommunala hjältesagor visar Rehnberg hur kommunala texter 

kan användas för att förmedla en kommuns värderingar och ideal. Rehnberg visar också hur 

vissa lexikogrammatiska funktioner bidrar till att framhäva en textdeltagare, i det här fallet de 

hjältar som kommunens hjältesagor syftar till att lyfta fram (a.a. s.79). Undersökningen gör 

skillnad mellan begreppen dominerande och framträdande. En deltagare kan alltså vara 

frekvent i en text, och därmed dominerande, utan att lexikogrammatiken ger deltagaren en 

framträdande roll (a.a. s.69). Rehnberg utgår ifrån att förstadeltagare är en mer 

framträdande roll än andradeltagare, och att omständigheter och inbäddade satser är än 

mindre framhävda än såväl första- som andradeltagare (a.a. s.69). Detta är även min 

utgångspunkt för detta examensarbete. Min teori är att kommunen framställs i en aktiv och 

framträdande roll om kommunen är förstadeltagare och agent i ergativa satser. 

 

Lassus (2011) undersöker i sin avhandling barnfamiljsbroschyrer från 

socialförsäkringsinstitutionerna i Sverige och i Finland. Avhandlingen tittar närmare på vilka 

betydelser som associeras till institutionen och till den tänkta läsaren. Systemisk-funktionella 

metoder används för att göra ett antal delanalyser, bland annat analyser där processer och 

deltagare undersöks närmare. Resultatet visar bland annat att materiella och relationella 

processer var vanligast i båda institutionernas texter, men även att det fanns vissa skillnader 

mellan dem. (a.a. s.3) Resultatet visar också att det är vanligast att institutionen omnämns 

med institutionsnamn, samt att institutionen förekommer oftare i omständigheter och 

bestämningar än som deltagare (a.a. s.182). 

 

4. Teori 

I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som jag har använt för analysen. 

Mitt teoretiska ramverk bygger huvudsakligen på systemisk-funktionell grammatik (SFG), en 

språkteori som utvecklades av lingvisten Michael Halliday (Se bland annat Halliday & 

Matthiessen 2004). För att på bästa sätt tillämpa SFG på svenska texter har jag använt 

Holmberg och Karlsson (2006) som utgångspunkt, eftersom det är de som har gjort den 

mest sammanhållna genomgången av funktionell grammatik som analysmetod för svenska 

texter. Jag kommer här att kort presentera centrala drag i SFG, med särskild fokus på de 

aspekter av teorin som jag har byggt min analysmetod på. 
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4.1. Systemisk-funktionell lingvistik 

Systemisk-funktionell lingvistik är en textnära språkmodell där utgångspunkten är betydelse 

och funktion snarare än form (Holmberg & Karlsson 2006: s.10-11). SFG är även en 

konstruktivistisk språkmodell, där en central fråga är hur olika lexikogrammatiska val både 

skapar och skapas av olika betydelser (a.a. s.11). Med andra ord fokuserar systemisk-

funktionell textforskning alltså på frågor som “Vad gör vi med språket?” och “Hur beskriver 

och formar vi vår omvärld genom vårt språkbruk?” 

 

Inom den systemisk-funktionella språksynen ses språket i bruk som själva grunden till 

lexikogrammatiken. Språkbrukare gör val bland de möjligheter lexikogrammatiken erbjuder 

och uttrycker på så sätt betydelse. Därför beskrivs språkets samlade lexikogrammatiska 

alternativ ofta som språkets potential. En text är då ett enskilt exempel på språket i bruk, det 

vill säga en språklig instans. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011: s.9. Se även Halliday & 

Matthiessen 2004: 1.3.4) 

 

Enligt Halliday & Mathiessen (2004: 1.3.5.) har språket tre metafunktioner. När vi använder 

språket uttrycker vi våra erfarenheter. Vi hanterar också våra relationer till människorna i vår 

omgivning. Sist organiserar vi även information och uttrycker samband mellan betydelser. 

Dessa metafunktioner kallar Halliday & Matthiessen (2004: s.29-30) i tur och ordning för den 

ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen. I min analys kommer jag 

endast att titta på ideationella betydelser, eftersom det är den som visar hur olika 

textdeltagare och skeenden framställs. Jag kommer därför varken att presentera den 

interpersonella eller den textuella metafunktionen närmare. 

 

4.1.1. Den ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen uttrycker betydelser som exempelvis handlar om vad någon 

gör, vad som händer eller hur någon eller något är. Ideationella betydelser uttrycker med 

andra ord våra erfarenheter av omvärlden. Kärnan till denna typ av betydelse återfinns i 

processer, det vill säga i satsens verbgrupper. Processens huvudbetydelse, dess 

processtyp, återfinns i verbgruppens huvudverb, som inom SFL kallas för dess 

processkärna. (Holmberg & Karlsson 2006: s.73) 

 

Processer kopplas samman med deltagare. Den deltagare som utför processen, eller som 

processen sker genom, kallas för förstadeltagaren. I många fall knyts även en 

andradeltagare till processen. Andradeltagaren är den deltagare som på ett eller annat sätt 

påverkas av processen. (a.a. s.75-76) 

 

Holmberg och Karlsson (a.a. s.78-79) delar in processer i fyra typer, som var och en 

associeras med vissa typer av deltagare. Här följer en lista över de fyra processtyperna och 

exempel på typiska betydelser som varje processtyp kan uttrycka. 

 

● Materiella (Förändrar något i den yttre världen: göra.) 

● Relationella (Beskriver abstrakta relationer mellan deltagare: vara, ha.) 

● Mentala (Uttrycker någons inre värld: tänka, känna.) 

● Verbala (Uttrycker yttre språkliga händelser: säga.) 
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Deltagarrollen för förstadeltagaren i materiella processer är aktör, i mentala upplevare och i 

verbala talare. Relationella processer delas in i underkategorier, och dessa processer har 

därför antingen bärare, utpekad eller existerande som processens förstadeltagare. (För en 

tabell över deltagarroller se Holmberg & Karlsson 2006: s.102)  

 

Tidigare i detta avsnitt har funktionell grammatik beskrivits som en språksyn som fokuserar 

på de språkliga val vi gör när vi talar eller skriver. Ett av dessa val är alltså valet mellan olika 

processtyper. Att titta närmare på fördelningen mellan olika processtyper kan vara ett första 

steg för att karaktärisera en text. Anna-Malin Karlsson menar till exempel att materiella och 

relationella processer kan jämföras på så sätt att materiella processer “beskriver skeenden 

som dynamiska, yttre förändringar” medan relationella processer ger “uttryck för tillstånd och 

relationer, med mer abstrakta och diffusa riktningar” (I Holmberg, Karlsson & Nord 2011: 

s.23-24).  

 

Satser ger ibland även information om sådant som tid eller plats för processen, vilket sätt 

processen sker på eller vad som orsakat processen. Denna typ av information kallas för 

omständigheter och ses inte som lika tätt sammanbunden med processen som dess 

deltagare . Omständigheter förekommer därför tillsammans med alla processtyper. 

Omständigheter uttrycks genom prepositions- eller adverbialfraser. (Holmberg & Karlsson 

2006: s.102-103) 

 

Att kategorisera och analysera de processer, deltagare och omständigheter som finns i en 

text för att på så sätt undersöka vilken bild av en händelse eller företeelse som ges kallas för 

att göra en transitivitetsanalys. 

 

Innan jag lämnar transitivitetsanalysen är det nödvändigt att förklara vilka typer av satser 

som i funktionell grammatik analyseras utifrån process och deltagare. Vissa satser anses 

nämligen inte uttrycka självständiga processer och är därför inte en del av 

transitivitetsanalysen. För att avgöra vilka satser som ska bortses från utgår vi från textens 

satskomplex. Ett satskomplex kan närmast definieras som en grupp av satser som har en 

inbördes relation. I skriftlig text är satskomplex typiskt markerade som grafiska meningar och 

avslutas med skiljetecken så som punkt eller frågetecken. (a.a. s.116) 

 

Inom SFG delas satskomplex in i fria, bundna och inbäddade satser snarare än i 

huvudsatser och bisatser, termer som vi känner igen från den klassiska skolgrammatiken. 

Samtidigt sammanfaller indelningen på så sätt att fria satser är detsamma som huvudsatser, 

och bundna och inbäddade är detsamma som bisatser, vilket gör termerna bekanta. I en 

ideationell analys är det endast fria och bundna satser som analyseras utifrån processtyp, 

deltagare och omständigheter. Inbäddade satser identifieras därför endast i syfte att avgöra 

vilka satser som ska bortses från i den ideationella analysen. Inbäddade satser är satser 

som visserligen innehåller ett finit verb, men som fungerar som deltagare eller del av 

deltagare i en annan process och därför inte anses uttrycka en självständig process. (a.a. 

s.120) 

 

Jag kommer här att lämna transitivitetsanalysen och gå vidare till att beskriva hur funktionell 

grammatik kan användas för att dessutom analysera vilket perspektiv som läggs på 

deltagare, och vilka deltagare som framställs som aktiva och ansvariga. Denna typ av analys 

kallas för en agentivitetsanalys. 
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4.1.2. Agentivitet 

Att göra en transitivitetsanalys räcker en bit på vägen för att lyfta fram en texts 

verklighetsbeskrivning i ljuset. Men för att ge en mer fullständig bild av hur texten framställer 

olika skeenden behövs ett perspektiv som blottlägger hur olika deltagare tillskrivs ansvar för 

processer. I Grammatik med betydelse har Holmberg och Karlsson (2006: s.108) valt att 

använda begreppet agentivitet för att beskriva hur satser kan analyseras utifrån detta 

perspektiv. Jag har valt att utgå ifrån deras beskrivning. 

 

I en agentivitetsanalys delas processer in i agentiva och icke-agentiva processer. De 

processer som benämns som agentiva är de processer där det finns en deltagare som får 

processen att hända. Icke-agentiva processer är å andra sidan processer som visserligen 

har en förstadeltagare, men där det inte finns någon som kan sägas orsaka processen. Ett 

annan sätt att uttrycka det är att processer delas in i handlingar och händelser, och att 

handlingar utförs av en agent, medan händelser endast sker, genom ett medium. I agentiva 

satser där det finns både en förstadeltagare och en andradeltagare är andradeltagaren 

medium (a.a. s.109). 

 

Ibland kan en process vara av ett slag som logiskt sett måste ha en agent, men där agenten 

av någon anledning är dold. Passiva processer kan till exempel formuleras på ett sätt som 

endast uttrycker den deltagare som påverkas av processen. (a.a. s.109) I satsen “Frågan 

undersöks” uttrycks ingen agent som undersöker, trots att en sådan logiskt sett måste 

finnas. Detta påverkar hur skeenden och deltagare uppfattas och kan till exempel ge 

intrycket av att handlingar sker av sig själva, utan inblandning av mänskliga agenter. Genom 

att göra en agentivitetsanalys av olika textdeltagare går det att undersöka vilka deltagare 

som framställs som aktiva eller passiva, och om någon deltagare verkar utöva inflytande 

över andra deltagare i en högre grad. 

 

5. Material och metod 

I det här avsnittet presenterar jag mitt material och den analysmetod jag har valt för att 

genomföra den här undersökningen. Materialet består huvudsakligen av texter från Luleå 

kommuns webbplats som i skrivande stund finns tillgängliga under fliken 10 000 nya 

Luleåbor. Jag har valt att kalla dessa för webbtexterna.  

 

Utöver webbtexterna ingår även kommunens varumärkesplattform i materialet. Jag har valt 

att kalla detta styrdokument för plattformen. Plattformen presenterar kommunen som 

varumärke och jag har därför valt den för att undersöka vad kommunen själva säger om hur 

de vill uppfattas. Utifrån plattformen har jag valt den del av kommunens verksamhet jag 

kommer att undersöka och vilka texter som ska ingå i materialet. Eftersom 

varumärkesplattformen fungerar som utgångspunkt för resten av materialvalet kommer jag 

att presentera den först. Jag presenterar sedan webbtexterna och avslutar med att gå 

igenom min analysmetod. 
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5.1. Presentation av varumärkesplattformen 

För att identifiera hur kommunen vill uppfattas har jag gjort en närläsning av kommunens 

varumärkesplattform. Luleå kommuns varumärkesplattform är ett åttasidigt strategiskt 

dokument som presenterar vad kommunen är och står för. Plattformen finns i nuläget att 

ladda ned på kommunens webbplats och finns även som en tryckt broschyr att hämta på 

Luleå stadshus. Dokumentet är indelat i fyra övergripande rubriker: Inledning, Därför ska 

Luleå kommun identifiera sin varumärkesplattform, Så här ska vi använda 

varumärkesplattformen och Varumärkesplattform Luleå kommun. Under den sista rubriken 

finns också ett antal underrubriker, bland andra Vision och Verksamhetsidé. 

 

Av närläsningen framgår att plattformens funktion är att identifiera den bild av Luleå kommun 

som kommunen vill förmedla utåt. I inledningen finns följande mening:  

 

För att Luleå kommun ska bli framgångsrik inom ramen för sitt uppdrag behöver vi 

identifiera och tydligt kommunicera vårt varumärkeslöfte så att medborgare, kunder 

och medarbetare vet vad de kan förvänta sig av oss. 

 

Citatet visar att plattformen är menad att fylla funktionen att identifiera detta varumärkeslöfte 

och på så sätt fungera som ett vägledande dokument för hur kommunen kommunicerar med 

medborgare, kunder och medarbetare. På flera platser i plattformen betonas vikten av att 

kommunen tydliggör information som rör kommunen, bland annat dess servicestrategi och 

uppdrag.  

 

Under rubriken Så här ska vi använda varumärkesplattformen beskrivs den process som 

plattformen ingår i. Processen utgår från plattformen, som innehåller en beskrivning av hur 

kommunen vill uppfattas. Kommunen gör sedan undersökningar för att fastställa om den bild 

som medarbetare, kunder och medborgare har av kommunen stämmer överens med den 

bild som uttrycks i plattformen. Resultatet av dessa undersökningar används sedan i 

verksamhetsplaneringen för att identifiera den önskvärda bilden av kommunen och se till att 

det är den bilden som når målgrupperna. 

 

Kommunens varumärke presenteras sist i broschyren, under rubriken Varumärkesplattform 

Luleå kommun. Detta avsnitt innehåller 16 påståenden om Luleå kommun. Samtliga 

påståenden formuleras enligt “Luleå kommun ska” följt av ett påstående om kommunen och 

kommunens arbete. I två påståenden används även “uppfattas” för att uttrycka att det som 

följer är en bild av kommunen som ska förmedlas utåt. Utgår vi från den funktion som 

plattformen enligt avsnittet Så här ska vi använda varumärkesplattformen har kan vi dra 

slutsatsen att även övriga påståenden om kommunen är menade att förmedlas utåt. Detta 

innebär att hela varumärkesplattformen uttrycker den bild av kommunen som ska förmedlas 

till medborgare, kunder och medarbetare. 

 

För att avgränsa arbetet har det varit nödvändigt att välja ett av de påståenden som står att 

läsa i plattformen. Det påstående jag har valt att utgå ifrån står att läsa under underrubriken 

Varumärkeslöfte och lyder “Luleå kommuns arbete ska bidra till en hållbar tillväxt”. Efter att 

ha valt detta påstående som undersökningens fokus har jag sökt texter på kommunens 

webbplats som handlar om tillväxt. Genom att välja ett material som tydligt kan kopplas till 

varumärkesplattformen blir det möjligt att undersöka om kommunen även utåt förmedlar den 

bild av sig själva som förmedlas i styrdokument. 
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Jag har valt tillväxten som övergripande tema för min undersökning eftersom tillväxt är en 

viktig fråga för flertalet kommuner, och resultatet borde därför kunna intressera fler.  Tillväxt 

innebär möjligheter för en stärkt ekonomi, men samtidigt också en utmaning, eftersom 

kommuner måste möta behovet av bostäder för att kunna växa. Jag ser det därför som 

intressant att undersöka hur kommunen beskriver sitt arbete med att möta tillväxten på ett 

hållbart sätt. Samtliga påståenden skulle troligtvis leda till intressanta insikter om 

kommunens kommunikation, och jag gör därför inte anspråk på att ha valt det mest 

relevanta påståendet. 

 

5.2. Webbtexterna 

Det material som jag har valt att analysera består av texter från Luleå kommuns webbplats. 

Det handlar om sex texter som är publicerade under fliken 10 000 nya Luleåbor, vilken i sin 

tur går att nå genom Kommun & politik. Det övergripande temat för 10 000 nya Luleåbor och 

de texter som ligger under fliken är tillväxt. Närmare bestämt rör texterna den 

befolkningsökning som sker i Luleå kommun och det arbete som kommunen utför för att 

tillväxten ska ske på ett hållbart sätt. Jag har valt detta material utifrån den närläsning av 

kommunens varumärkesplattform som presenteras avsnitt 6.1. Det är min uppfattning att 10 

000 nya Luleåbor är väl lämpad för att undersöka hur Luleå kommun framställer sin roll i 

arbetet med tillväxten. 

 

För att få en så fullständig bild som möjligt har jag valt att analysera alla texter under 10 000 

nya Luleåbor utom de som jag bedömt att det inte finns något värde i att analysera. Tre 

texter har sållats bort. Den första texten har sållats bort eftersom den är mycket kortfattad 

och endast ger information om var läsaren kan få mer information. Den andra texten har 

sållats bort på grund av att den är skriven på engelska. Sist har den tredje texten sållats bort 

på grund av att den är en inbjudan till ett seminarium och därför inte handlar om arbetet med 

tillväxten på samma sätt som de andra texterna. Det material som blir kvar och som jag 

därför har valt att analysera är följande texter: 

 

Text Rubrik Antal ord 

Text 1 Aktuella byggplaner och projekt 261 

Text 2 Framtidsillustrationer för Luleås byggande 599 

Text 3 Utveckling av stadsdelen Kronan 161 

Text 4 Om 10 000 nya Luleåbor 99 

Text 5 Det här är Luleå 723 

Text 6 Så påverkas Luleås bostadsområden av att vi blir 10 000 fler 108 

 Totalt 1951 

TABELL 1. Webbtexterna  
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5.3. Textanalys 

I denna del presenterar jag det tillvägagångssätt jag valt för att svara på den andra, tredje 

och fjärde frågeställningen. Varje frågeställning besvaras genom en motsvarande delanalys. 

Transitivitetsanalysen svarar på den andra frågeställningen, medan agentivitetsanalysen och 

analysen av passiver var för sig motsvaras av den tredje och fjärde frågeställningen. Den 

huvudsakliga analysmetoden är kvalitativ, men en stor del av analysen bygger även på att 

jag räknar fördelningen mellan till exempel kommunens olika roller, eller fördelningen av 

processtyper i satser där kommunen är förstadeltagare. 

 

För att kunna utföra delanalyserna undersöker jag först hur texterna organiserar information i 

logiska samband, det vill säga vilken information som ges i fria satser och vilken information 

som istället ges i bundna eller inbäddade satser. Denna del av analysen presenteras inte i 

resultatdelen eftersom den endast är en förutsättning för transitivitetsanalysen och 

agentivitetsanalysen. Syftet med den logiska analysen är att avgöra vilka satser som 

uttrycker självständiga processer och vilka som i stället fungerar som delar av deltagare eller 

omständigheter (Holmberg & Karlsson 2006: s.120). Metoden är nämligen ämnad att ta reda 

på om kommunen har en framträdande eller undanskymd roll i texterna (Se frågeställning 2) 

och det är därför avgörande att först identifiera satsstrukturen i texterna för att se om 

kommunen förekommer i fria, bundna eller inbäddade satser. Alla fria och bundna satser i 

texten som kommunen ingår i inkluderas därför i analysen. Detta innebär att även 

satsformade rubriker och bildtexter som innehåller satser där kommunen ingår analyseras 

utifrån metoden. 

 

För att veta vilka satser som ska inkluderas i analysen är det först nödvändigt att avgöra när 

kommunen ingår i en sats. Jag analyserar därför hur kommunen omtalar sig själv. Denna 

analys presenterar jag genom en tabell som visar fördelningen av olika omtal. Samtliga 

omnämnanden av kommunen har antingen refererat till kommunen som helhet eller till 

kommunägda företag. Den senare typen av belägg har jag valt att inte inkludera i analysen. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur kommunen framställer sig själva, och 

därför bortser jag alltså i analysen från kommunalt ägda företag som LLT och Norrbottens 

museum. Vidare har det inte funnits belägg för omnämnanden av nämnder och förvaltningar. 

Jag har med andra ord inte behövt ta ställning till om dessa ska inkluderas eller inte. 

 

När omtalsanalysen hjälpt mig plocka ut de satser där kommunen ingår är nästa steg en 

transitivitetsanalys. Transitivitetsanalysen används för att svara på den andra 

frågeställningen. En transitivitetsanalys hjälper mig att undersöka hur kommunen är synlig i 

texterna. Jag börjar med att plocka ut de satser där kommunen ingår och analysera dels 

vilka processtyperna är, dels om kommunen vilken roll kommunen har. I 

transitivitetsanalysen är det inte bara av intresse att se om kommunen syns i texten som 

deltagare. Det är också intressant att se om kommunen ibland begränsas till att uppträda 

som bestämning till en deltagare eller som kringinformation till processen. Jag kommer 

därför inte att helt bortse från inbäddade satser eller omständigheter utan kommer att titta 

närmare på de som kommunen ingår i. 

 

Nästa steg är en analys av kommunens agentivitet. Agentivitetsanalysen ger svar på den 

tredje frågeställningen genom att den gör det möjligt att undersöka om kommunen framställs 

som aktiv och handlingskraftig. Jag kommer att titta på de processer där kommunen ingår 
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som deltagare och se om kommunen är agent eller medium. I de fall där kommunen är 

agent kommer jag att undersöka om det även finns ett medium som kommunen utövar 

påverkan på.  

 

Som en del av agentivitetsanalysen kommer jag sist att även titta närmare på passiva 

processer för att svara på frågeställning 3a. Jag undersöker passiva processer där agenten 

utelämnats för att se om kommunen ibland döljs som agent. Jag plockar ut alla passiva 

processer i texterna och diskuterar de betydelser de uttrycker för att se om ett passivt språk 

verkar bidra till att kommunen döljs. 

 

6. Resultat 

Detta kapitel presenterar i tur och ordning de olika delanalyserna av kommunens 

webbtexter. Ordningen följer den ordning som beskrivs i avsnitt 6.3. Med exempel från 

texterna illustreras hur kommunen framställs. Delar av resultatet illustreras genom tabeller. 

 

6.1. Omtal 

För att kunna undersöka närmare vilka roller kommunen har i materialet är det nödvändigt 

att identifiera alla belägg på omnämnande av kommunen, det vill säga de tillfällen i 

materialet där kommunen refererar till sig själva. I denna del redogör jag kort för hur 

kommunen som avsändare omnämner sig själva. Tabellen nedan visar alla belägg för 

omnämnande av kommunen och hur dessa fördelar sig. Beläggen kan delas in i två 

övergripande underkategorier: substantiv och pronomen. Kommunen omnämner med andra 

ord antingen sig själva med någon variant av pronomenet vi, eller med ett substantiv. 

Omnämnanden med substantiv utgörs huvudsakligen av olika varianter av kommunen. 

 

 

Omnämnande Antal belägg 

Kommunen 7 

Kommunens 6 

Luleå kommun 4 

Hela kommunkoncernen 1 

Vi 2 

Vårt 1 

Vår 1 

TABELL 2. Omnämnande av kommunen 

 

Tabellen gör tydligt att substantiv är den vanligast använda underkategorin för omnämnande 

av kommunen. Det finns totalt 24 belägg för omnämnande av kommunen i materialet. Av 
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dessa omnämns kommunen 20 gånger med något typ av substantiv, och endast 4 gånger 

med någon variant av pronomenet vi.  

Dessa siffror kan jämföras med de resultat som presenteras i Lassus (2010: s.155) 

avhandling, där Försäkringskassan visade sig föredra substantiv för att omnämna sig själva 

framför pronomen. Analysen av institutionens broschyrer visar att 77,36 % av beläggen var 

omtal med substantiv, medan 22,64 % var omtal med pronomen i broschyrerna från år 2006 

(s. 263). 

 

6.2. Transitivitetsanalys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av transitivitetsanalysen. Jag har plockat ut de satser 

där kommunen omnämns och sedan analyserat kommunens roll i dessa. Jag presenterar 

kommunens förekomst i materialet i ordning från kommunens mest vanliga till dess minst 

vanliga roll. Varje roll analyseras djupare genom exempel i separata underavsnitt. Analysen 

visar att materiella processer dominerar och att kommunens vanligaste roll är som 

förstadeltagare. Följande tabell visar antal belägg för de olika roller kommunen har i 

materialet: 

 

Roll Antal belägg 

Förstadeltagare 9 

Andradeltagare 1 

Del av förstadeltagare 3 

Del av andradeltagare 3 

Omständighet/del av omständighet 7 

Sammanlagt antal belägg 23 

TABELL 3. Kommunens roller 

 

Kommunens vanligaste roll är som förstadeltagare i materiella processer. Kommunen är 

förstadeltagare i 39,1 % av satserna, omständighet i 30,4 %, del av andradeltagare i 17,4 %, 

del av förstadeltagare i 8,7 % och andradeltagare i 4,4 %. Detta tyder på att kommunen till 

viss del framställs i en aktiv roll, eftersom den vanligaste rollen är den som förstadeltagare, 

men även mer passiva roller är mycket vanliga för kommunen. Särskilt rollen som 

omständighet är mycket vanligt förekommande. Rollen som förstadeltagare bör ses som en 

mer framhävd roll än exempelvis rollen som omständighet (Rehnberg 2011: s.69). En 

förstadeltagare är kapabel att utföra handlingar i en sats med en materiell process och är 

den som beskriv närmare i en sats med en attributiv relationell process.  

 

6.2.1. Kommunen som förstadeltagare 

Av de 23 satser där kommunen ingår har kommunen rollen som förstadeltagare i 9 av 

dessa, vilket är 39,1 % av det totala antalet förekomster. Kommunens vanligaste roll är alltså 
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den roll som ses som lexikogrammatiskt mest framhävd, vilket tyder på att kommunen 

framställs i en aktiv roll i materialet. 

 

8 av processerna är materiella och 1 process är relationell. Även fördelningen av 

processtyper indikerar alltså att kommunen åtminstone delvis framställs i en aktiv roll, 

eftersom materiella processer är processer som uttrycker en förändring i den yttre världen, 

medan relationella processer uttrycker mer statiska förhållanden och tillstånd. Samtidigt kan 

materiella processbetydelser uttryckas som händelser, vilket inte för med sig samma 

handlingskraft som materiella processbetydelser som har formen av handlingar. 

 

Flera av de satser där kommunen är förstadeltagare är kopplade till kommunens arbete med 

hållbar tillväxt. Processer i satserna som kan kopplas till tillväxten är till exempel planerar, 

utvecklar och investerar. Tillsammans med de andradeltagare som kopplas samman med 

dessa processer förmedlas en bild av att kommunen arbetar med tillväxten på ett sätt som 

prioriterar framförhållning och långsiktiga resultat. Detta exempel visar hur bilden förmedlas: 

 

Hela kommunkoncernen investerar 600-700 miljoner kr årligen 

förstadeltagare materiell process andradeltagare omständighet 

Exempel 1 

 

Av de materiella processerna har 7 av 8 processer även en andradeltagare. 

Andradeltagaren är de flesta satser ett inanimat objekt, till exempel en detaljplan för det 

aktuella området, sju av bidragen som visar Luleå ur olika vinklar och 600-700 miljoner kr. I 

en av satserna är andradeltagaren mänsklig, men refererar snarare till en grupp 

oidentifierade människor än till specifika individer: 

 

Luleå kommun, 

landstinget och 

näringslivet 

kommer att behöva 

anställa 

ett par tusen personer årligen de närmsta åren 

förstadeltagare materiell process andradeltagare omständighet omständighet 

Exempel 2 

 

Slutsatsen blir att kommunen oftast förekommer tillsammans med inanimata objekt, i många 

fall inanimata objekt som verkar vara en del av arbetet med tillväxten, till exempel den 

detaljplan för området Kronan som är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas. 

snarare än som ett arbetssätt som kommunen valt att prioritera. 

 

6.2.2. Kommunen som omständighet 

Den roll som är näst vanligast för kommunen är rollen som omständighet. Kommunen är 

omständighet i 7 av de 23 satser där kommunen omnämns. Eftersom omständigheter 

endast bidrar med kringinformation till processer och inte på något sätt utövar påverkan kan 

rollen som omständighet ses som en mindre framhävd och handlingskraftig roll än rollen 

som förstadeltagare. 
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En vanlig omständighetstyp där kommunen ingår är platsomständighet. Platsomständigheter 

ger information om var processen sker och inleds typiskt med i eller på. Följande sats visar 

ett exempel på hur kommunen konstrueras som del av platsomständighet: 

 

Det finns över 100 mil skoterled inom kommunen 

platshållare relationell process förstadeltagare platsomständighet 

Exempel 3 

 

En alternativ konstruktion hade varit att låta kommunen ha rollen av förstadeltagare i en sats 

med en relationell attributiv process: “Kommunen har över 100 mil skoterled”. Den 

alternativa konstruktionen förmedlar till stor del samma betydelse men med kommunen i en 

mer framhävd roll. Men analysen har visat att denna typ av betydelse konsekvent förmedlas 

med kommunen som platsomständighet i materialet eftersom kommunen endast är 

förstadeltagare i 1 relationell process. 

 

I exempel 4 verkar konstruktionen inte bara medföra att kommunen får en mindre framhävd 

roll utan även att kommunens arbete döljs. Processen är en handling, vilket vanligtvis 

konstrueras med en mänsklig aktör som utför processen. I det här fallet har dock en 

nominalisering fått ta plats som förstadeltagare: 

 

Från kommunens 

sida 

har målsättningen mötts av ett intensivt plan- 

och projektarbete 

omständighet process andradeltagare materiell process 

(kärna) 

förstadeltagare 

Exempel 4 

 

Det intensiva plan- och projektarbete som är målet för processen är i själva verket 

kommunens plan- och projektarbete. Det är alltså kommunen som har mött målsättningen 

eftersom satsen mycket väl hade kunnat konstrueras på följande sätt: “Kommunen har mött 

målsättningen med ett intensivt plan- och projektarbete”. Den konstruktion som har valts i 

texten ger dock kommunen rollen av en omständighet, “från kommunens sida”. Jag tolkar 

detta som en platsomständighet som beskriver varifrån handlingen påbörjades. Denna 

betydelse är dock metaforisk och ligger nära den alternativa konstruktionen med kommunen 

som förstadeltagare. Kommunens arbete döljs alltså visserligen av lexikogrammatiken, men 

frågan är hur läsaren uppfattar satsen. Jag ser det som troligt att läsaren ändå tolkar 

kommunen som den verkliga förstadeltagaren, eftersom konstruktionen är ett vanligt 

metaforiskt uttryck som de flesta svensktalare kan förväntas känna igen. 

 

6.2.3. Kommunen som del av andradeltagare 

Den tredje vanligaste rollen för kommunen är som del av andradeltagare. Som del av 

deltagare räknar jag alla belägg där kommunen inte är huvudord i frasen utan endast 

fungerar som bestämning. Bestämningen kan till exempel vara kommunen i genitivform, en 

roll där kommunen alltså har en ägarrelation till huvudordet (“kommunens ansvar”). 
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I 3 av de satser där kommunen omnämns fungerar kommunen som en bestämning till 

andradeltagaren eller ingår i en sats som är bestämning till andradeltagaren. Exempel 5 

visar hur en av dessa satser är konstruerad. 

 

Här hittar du information om kommunens planarbete och 

pågående detaljplaner 

omständighet materiell process förstadeltagare andradeltagare 

Exempel 5 

 

Här fungerar kommunen som en del av en bestämning till deltagaren “information” och 

tydliggör vilken information textens “du” hittar. Rollen som bestämning till andradeltagare kan 

inte ses som en framhävd roll, främst eftersom andradeltagaren i sig inte är en framhävd roll. 

 

6.2.4. Kommunen som del av förstadeltagare 

Kommunens näst minst frekventa roll är rollen som del av förstadeltagare. Materialet 

innehåller 2 belägg för denna typ av sats. I likhet med flera av de satser där kommunen är 

del av andradeltagare (se exempel 5) är kommunen bestämning till förstadeltagaren genom 

att kommunen står i genitivform. Förstadeltagaren är med andra ord något som tillhör 

kommunen, i de här fallen kommunens ansvar och kommunens ständiga beredskap i form 

av detaljplaner. 

 

En osäkerhet i tolkningen av hur rollen som del av deltagare påverkar framställningen av 

kommunen är huruvida del av deltagare bör ses som en framhävd eller undanskymd roll. 

Rehnberg (2011) ger inget resonemang för hur denna typ av förekomst bör tolkas, troligtvis 

eftersom deltagarna i hennes material endast består av ensamma huvudord utan 

bestämningar. Jag väljer att inte försöka avgöra exakt hur framhävd eller icke framhävd jag 

bör tolka rollen som del av deltagare. Det finns dock anledning att se rollen som mindre 

framhävd än rollen som deltagare. I en agentiv materiell process är det satsens huvudord 

uttrycker den eller det som utför handlingen. Bestämningar bidrar endast med extra 

information om deltagaren, till exempel för att identifiera deltagaren bland andra liknande. 

 

Exempel 6 visar hur satser med kommunen som del av förstadeltagare konstrueras: 

 

Kommunens ständiga 
beredskap i form av 
detaljplaner 

ska motsvara 500-1000 bostäder 

förstadeltagare relationell process andradeltagare 

Exempel 6 

 

6.2.5. Kommunen som andradeltagare 

För den minst förekommande rollen, rollen som andradeltagare, finns endast ett belägg. 

Satsen inleder text 6, Så påverkas Luleås bostadsområden av att vi blir 10 000 fler, och 

lyder: 
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När Luleå växer påverkas hela kommunen 

omständighet process andradeltagare 

Exempel 7 

 

I de följande satserna ges läsaren exempel på hur kommunen påverkas, nämligen genom 

att både nya bostadsområden byggs och genom att det byggs nya bostäder i redan 

befintliga bostadsområden. Byggprojektet framställs alltså som något som utövar påverkan 

över kommunen, snarare än att kommunen framställs som en aktiv del av arbetet och som 

en aktör som påverkar projektets framskridande. 

 

6.3. Agentivitetsanalys 

I denna del presenterar jag resultatet av den agentiva analysen. Antalet agentiva satser där 

kommunen har en deltagarroll presenteras och ett antal belysande exempel undersöks 

närmare. Jag undersöker om kommunen är agent eller medium och vilka deltagare som 

kommunen utövar inflytande över, eller som utövar inflytande över kommunen. I de satser 

där kommunen är agent undersöker jag om kommunens agentivitet påverkas av andra 

faktorer i satsen, till exempel att satsen modifieras av modala hjälpverb. 

 

Analysen visar att kommunen oftare har en deltagarroll där kommunen utövar påverkan än 

en roll där en annan deltagare påverkar kommunen. Av de 9 agentiva satser där kommunen 

ingår som deltagare är kommunen agent i 8 av dessa. Endast i 1 sats är kommunen 

medium. Skulle analysen inte titta närmare på kommunens roll som agent skulle slutsatsen 

därför bli att kommunen verkar framställas i en aktiv och handlingskraftig roll, men som den 

närmare analysen kommer att visa påverkas satserna av faktorer som gör att kommunens 

handlingskraft i flera av satserna är nedtonad. Jag kommer att analysera exempel på hur 

denna nedtonade handlingskraft uttrycks längre fram i avsnittet. Först vill jag dock ge 

exempel på hur en sats där kommunens handlingskraft inte modifieras kan se ut. I detta 

exempel finns det inga faktorer som leder till att kommunens handlingskraft är nedtonad: 

 

Luleå kommun har de senaste åren gjort mycket stora 

investeringar – över 

400 miljoner kr per år 

i infrastruktur 

och annat 

agent handling omständighet handling (kärna) medium omständighet 

Exempel 8 

 

Vi ser här att processen visserligen modifieras av omständigheterna “de senaste åren” och “i 

infrastruktur och annat”, men ingen av omständigheterna gör på något sätt att kommunens 

handlingskraft framställs som mindre. Tidsomständigheten “de senaste åren” tillsammans 

med andradeltagarens pluralform visar snarare att handlingen har utförts av kommunen 

flertalet gånger. Kommunen har med andra ord utövat handlingskraft vid flera tillfällen. 

 

Det är vanligt i texterna att handlingar som utförs av kommunen modifieras, vilket till 

exempel kan innebära att olika hjälpverb förskjuter handlingen till en hypotetisk framtid. I 
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exempel 9, där kommunen delar rollen som agent med två andra deltagare, handlar satsen 

om en handling som deltagarna kommer att utföra i framtiden: 

 

Luleå kommun, landstinget och 

näringslivet 

kommer att behöva anställa ett par tusen personer årligen 

agent handling medium 

Exempel 9 

 

Här förekommer processkärnan, anställa, inte ensam utan modifieras av hjälpverben 

kommer och att behöva. Det innebär att processen inte uttrycker en faktisk påverkan som 

förstadeltagarna utövar, utan en kommande handling som förstadeltagarna i framtiden 

kommer att vara i behov av att utföra. Hjälpverbet behöva signalerar också att kommunen 

och de andra deltagarna har påverkats av yttre krafter som förorsakar kommunens 

handlande. Det är min uppfattning att dessa modifieringar leder till att processen uttrycker en 

lägre grad av handlingskraft än om processkärnan hade förekommit ensam. 

 

Utöver att flera av satserna påverkas av faktorer som de jag lyft fram här är det också av 

värde att notera att inte alla satser där kommunen är agent direkt rör arbetet med tillväxten i 

Luleå. Text 5 avslutas med ett stycke som föranleder en video. Kommunen informerar om en 

tävling där Luleås invånare fått möjlighet att skicka in videor som visar Luleås olika sidor. I 

exempel 10, från text 5, agerar kommunen med handlingskraft, men ämnet är alltså ett 

annat än tillväxten: 

 

 

Vi har valt ut sju av bidragen (som visar Luleå ur olika vinklar) 

agent handling medium 

Exempel 10 

 

Här framställs kommunen som aktiv och med handlingskraft i och med att de väljer bland 

bidragen och avgör vilka bidrag som ska ingå i den video som de sedan länkar till i texten, 

men handlingen är snarare en del av arbetet med en tävling vars syfte är att fira att 

kommunen blivit större än en del av kommunens arbete med hållbar tillväxt, vilket den 

mening som föregår exemplet visar: “För att fira att Luleå kommun under 2013 blev 75 000 

invånare arrangerades en tävling som gick ut på att filma det bästa med Luleå på 75 

sekunder.” Tävlingen, och därigenom även handlingen att välja ut, har alltså en viss koppling 

till kommunens tillväxt, men kopplingen är inte omedelbart tydlig och handlingen beskriver 

inte hur kommunen arbetar för en hållbar tillväxt. Vidare är det värt att notera att det vi som 

utför handlingen i praktiken omöjligen kan syfta till kommunen som helhet. Mest troligt rör 

det sig om ett antal anställda på kommunikationskontoret som varit ansvariga för tävlingen. 

Satsens vi syftar alltså endast till hela kommunen genom att de anställda som arrangerat 

tävlingen agerar som representanter för kommunen som helhet. 

 

Analysen visar alltså att kommunen visserligen är agent i samtliga fall utom ett när den ingår 

som deltagare i agentiva satser, men som jag har visat finns det flera faktorer som gör att 

det ändå inte är tydligt att kommunen framstår i en aktiv roll när det gäller arbetet med 

tillväxten. Jag diskuterar detta närmare i avsnitt 8.1.2.  
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6.3.1. Analys av passiver 

I följande avsnitt presenteras analysen av passiva processers agentivitet. Syftet med denna 

del av analysen är att undersöka om det finns processer där kommunens handlande med 

olika lexikogrammatiska medel verkar döljas. För att utföra analysen har jag först plockat ut 

alla satser som innehåller processer i passiv, eftersom detta är nödvändigt för att avgöra 

vilka satser som skulle kunna dölja kommunens handlande. 

 

När handlingar uttrycks genom passiva processer blir det möjligt att helt utelämna agenten. 

Satsen uttrycker då endast mediumet, det vill säga den eller det som påverkas av 

handlingen. Läsaren blir inte explicit informerad om den som utfört processen.  

 

Valet att uttrycka vissa betydelser med dold agent får helt klart konsekvens för hur olika 

skeenden i en text uppfattas. Frågan är vilka möjligheter läsaren har att förstå hela 

sammanhang när agenten utelämnas? Hur påverkas den bild som förmedlas av kommunen 

om betydelser som rör kommunens arbete konsekvent uttrycks med passiv och kommunen 

utelämnad som agent? Jag kommer att diskutera denna fråga vidare i avsnitt 8.1.3. 

 

I materialet finns 28 processer i passiv som saknar agent. Samtliga texter som ingår i 

materialet innehåller processer i passiv. Många av processerna rör arbetet med tillväxten, 

särskilt de nya bostäder som byggs för att skapa boende för de 10 000 nya luleåbor som är 

målet för kommunens tillväxt. Processerna har en tydlig koppling till byggprojekt, med 

processer som byggs, beräknas, planeras, skapas, utvidgas och binds ihop. Eftersom 

aktören utelämnats i dessa processer och inte går att utläsa av den närmaste kontexten, det 

vill säga ur andra delar av materialet är det svårt att i denna analys säga något säkert om 

vilka av dessa satser som verkar dölja kommunens handlande.  

 

Jag kommer inte i denna analys att försöka dela in alla de processer som rör byggarbetet i 

sådana som verkar dölja kommunens handlande och sådana som inte gör det. Det går 

däremot att säga att valet att genomgående använda passiva processer för att beskriva 

byggarbetet har konsekvenser för bilden av kommunen. I och med att agentiviteten inte 

klargörs får läsaren ingen tydlig bild av hur kommunen arbetar. Bygger kommunägda företag 

själva några nya bostäder, och i så fall hur många? Det är möjliga frågor som en läsare kan 

ställa sig, men som inte besvaras i texterna. Byggarbetet beskrivs i stället genomgående 

med följande typ av formulering: 

 

Under 2012-2016 färdigställdes närmare 1 800 bostäder 

omständighet handling omständighet medium 

Exempel 11 

 

Här får läsaren veta hur många bostäder som färdigställts under den angivna tidsperioden, 

men inte vilken eller vilka aktörer som utfört handlingen. Vill läsaren veta hur kommunen 

varit en del av byggarbetet är detta kunskaper som läsaren får skaffa på annat håll. 

 

I texterna finns även exempel på satser där det enkelt går att utläsa att det är kommunen 

som ligger bakom handlingen. I detta exempel gör en omständighet det tydligt att kommunen 
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är ansvarig för handlingen möter trots att den uttrycks som en passiv process med en 

abstrakt nominalfras som agent: 

 

Från kommunens sida har målsättningen mötts av ett intensivt plan- och 

projektarbete 

omständighet handling medium handling 

(kärna) 

agent 

Exempel 12 

 

Ur ett lexikogrammatiskt perspektiv har den relativt abstrakta deltagaren “ett intensivt plan- 

och projektarbete” rollen av agent, men samtidigt visar platsomständigheten “från 

kommunens sida” att handlingen har sin verkliga utgångspunkt i kommunen, och läsaren 

tolkar mest troligt kommunen som satsens verkliga agent. 

 

Text 4 ger information om kommunens projekt 10 000 nya Luleåbor. Texten är intressant 

eftersom den handlar om en viktig del av kommunens arbete med hållbar tillväxt, men 

innehåller samtidigt inte ett enda exempel på kommunen som agent. Texten innehåller ett 

passiv. För begriplighet inkluderar jag här föregående sats, eftersom exempelsatsens 

medium är det demonstrativa pronomenet detta och syftar till förstadeltagaren i den 

föregående satsen: 

 

Målet med projektet 10 000 nya 

Luleåbor 

är att göra plats för 10 000 nya invånare 

förstadeltagare relationell 

process 

andradeltagare 

Exempel 13 

 

Detta uppnås genom att skapa en balans mellan kommunens 

framförhållning och efterfrågan på bostadsmarknaden 

medium handling omständighet 

Exempel 14 

 

Exempelsatserna är till stor del representativa för text 4, och även för delar av de andra 

texterna under 10 000 nya Luleåbor. Genom passiver och med abstrakta substantiv som 

förstadeltagare blir språket avbefolkat, det vill säga utan mänskliga deltagare. I en text som 

handlar om ett av kommunens nyckelprojekt, och därför även borde handla om kommunens 

arbete, finns det alltså inga levande aktörer som arbetar med projektet, varken kommunen 

eller andra tänkbara sådana. Läsaren får veta hur projektets mål ska uppnås, men inte vem 

som ansvarar för att uppnå det. Samtidigt är det tydligt av kontexten att den utelämnade 

agenten är kommunen, eftersom kommunen är den enda tänkbara aktör som skulle kunna 

skapa “en balans mellan kommunens framförhållning och efterfrågan på 

bostadsmarknaden.” 
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6.4. Sammanfattning 

Analysen har visat att kommunen ofta framställs i en framhävd position där kommunen gör 

saker. Kommunens vanligaste roll i materialet är nämligen rollen som förstadeltagare och en 

majoritet av de satser där kommunen har en förstadeltagarroll är materiella. Även rollen som 

omständighet är mycket vanlig, och kommunen är alltså inte entydigt framhävd i texterna. 

 

Agentivitetsanalysen visar att kommunen ofta framställs som en aktiv deltagare som agerar 

med handlingskraft. I samtliga agentiva satser utom en har kommunen rollen som agent, 

vilket har lett till slutsatsen att kommunen framställs som aktiv. Men en närmare titt på 

satserna visar också att det finns faktorer som gör att kommunen samtidigt framställs som 

mindre aktiv och handlingskraftig än vad den första, mer ytliga analysen verkade tyda på. 

 

Flera av de passiver med utelämnad agent som förekommer i materialet verkar ha en 

koppling till arbetet med tillväxten. Särskilt processer som rör de byggprojekt som är en viktig 

del av arbetet för att möta kommunens förväntade tillväxt av 10 000 nya invånare verkar 

konsekvent uttryckas med passiv och utan agent. Även när läsaren informeras om hur målet 

att göra plats för de 10 000 nya invånarna ska uppnås så uttrycks processer som tydligt rör 

kommunens arbete med passiv (Se exempel 14).  

7. Diskussion 

I följande avsnitt sammanfattar jag resultatet från avsnitt 8 och diskuterar utifrån tidigare 

forskning. Jag försöker ge svar på de frågeställningar som presenterades i avsnitt 3. Jag 

diskuterar och utvärderar sedan den valda metoden i 8.2 och ger sist förslag till hur framtida 

undersökningar inom ämnet kan utformas i avsnitt 8.3. 

 

7.1. Diskussion av resultatet 

Här diskuterar jag resultatet av analysen. En del av det jag tar upp här har jag redan berört i 

resultatavsnittet, men jag diskuterar det här närmare och kopplar till tidigare forskning. 

 

7.1.1. Har kommunen en framträdande roll i texterna? 

Jag börjar med att svara på frågeställning 2. Den andra frågeställningen löd;  

 

Har kommunen en framträdande roll i texterna? Syns kommunen till exempel som 

första- eller andradeltagare i processer, eller är kommunen främst synlig i 

omständigheter eller som bestämning till andra deltagare? 

 

I det följande kommer jag att ta upp och diskutera de viktigaste delarna av resultatet som 

relaterar till denna fråga, det vill säga resultatet av transitivitetsanalysen. Fördelningen 

mellan olika förekomster som deltagare, del av deltagare eller omständighet kan antas säga 

något om hur framträdande kommunen är när den förekommer i materialet. Är kommunen 

oftare deltagare än omständighet har kommunen troligtvis en mer framträdande roll än om 

det motsatta gällde. Eftersom förstadeltagaren ofta är den deltagare som utövar påverkan 
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medan andradeltagaren är den som påverkas kan också fördelningen mellan dessa roller 

vissa om kommunen verkar framställas som mer aktiv eller passiv i arbetet med tillväxten. 

Om kommunen ofta är förstadeltagare kan det tyda på att kommunen framställs som aktiv, 

vilket väcker vidare frågor som vilka typer av processer som kopplas till kommunens 

förstadeltagarroll. 

 

Analysen visade att kommunens vanligaste roll är som förstadeltagare, vilket kan tyda på att 

kommunen framställs som aktiv. Denna tolkning styrks av att en analys av processtyper 

visar att de flesta processer där kommunen är förstadeltagare är materiella och inkluderar en 

andradeltagare. Kommunen ingår alltså i satser där den gör saker som påverkar andra 

deltagare.  

 

Syftet med denna undersökning har varit att jämföra den bild av kommunen som ges i 

kommunens texter med det påstående ur varumärkesplattformen som lyder “Luleå kommuns 

arbete ska bidra till en hållbar tillväxt”. Det som talar för att det är den bilden som förmedlas i 

materialet är att kommunen ofta förekommer som förstadeltagare i materiella satser. För 

denna tolkning talar också det faktum att ett antal av processerna rör arbetet med tillväxten. 

Satserna är också formulerade på ett sådant sätt som tyder på att kommunen arbetar med 

långsiktiga resultat i åtanke. Kommunen kopplas samman med processer som planera, 

investera och utveckla, vilka alla är ord som leder tankarna till framtida resultat. Kommunen 

framställs alltså i egenskap av en deltagare som är aktiv och gör saker för att tillväxten i 

Luleå ska ha en positiv utveckling. 

 

Vid en närmare analys av processerna blir det dock tydligt att det även finns faktorer som 

motsäger slutsatsen att kommunen framstår som aktivt bidragande. Till exempel är ingen av 

processerna investera, investera eller utveckla särskilt konkreta processer. De beskriver inte 

på ett tydligt sätt vilka handlingar kommunen utför för att arbeta med tillväxten, utan tyder 

snarare på ett framtida perspektiv där kommunens handlande med tiden kan leda till 

konkreta effekter. Kommunens agerande framställs som att det har potential att bidra till en 

hållbar tillväxt, men om agerandet leder till några konkreta effekter i nuläget så får inte 

läsaren ta del av dem. 

 

En annan faktor som tyder på att kommunens möjligtvis inte framställs som så aktivt 

bidragande till tillväxten som de kvantitativa resultaten först verkade tyda på är att flera av 

satserna där kommunen är förstadeltagare modifieras av hjälpverb såsom måste eller 

behöver. Flera av processerna uttrycker alltså ett hypotetiskt eller framtida scenario istället 

för kommunens faktiska agerande. 

 

I tidigare forskning presenterades Rehnbergs (2011) studie av kommunala hjältesagor. 

Rehnberg undersöker i sin studie hur frekventa jämfört med hur framhävda olika deltagare är 

i hjältesagorna. Enligt Rehnberg kan en deltagare ha en framhävd roll utan att vara den mest 

frekventa deltagaren (a.a. s.69). I min undersökning har jag valt att inte inkludera en 

delanalys av hur frekvent kommunen är jämfört med andra deltagare för att ha större 

möjlighet att gå in på djupet i den transitiva och den agentiva analysen. Jag vill ändå ägna 

ett stycke åt att diskutera vad en sådan analys hade kunnat visa. 

 

Den transitiva analysen visade att kommunen är förstadeltagare i 9 satser. Materialet består 

av 6 texter, vilket innebär att kommunen i genomsnitt förekommer som förstadeltagare 1,5 
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gånger per text. För en fullständig bild av hur frekvent kommuner förekommer behöver 

kommunen jämföras mot andra deltagare, men det låga antalet förekomster per text tyder på 

att kommunen inte är en särskilt vanlig förstadeltagare. En analys där kommunens frekvens 

jämförs mot andra deltagare och där detta sedan jämförs mot hur framhävd kommunen är 

jämfört med andra deltagare skulle kunna ge en bättre bild av hur kommunens arbete 

framställs. 

 

Även fördelningen mellan processtyper säger något om hur aktiv kommunen framställs. 

Enligt Lassus (2010: s.133) är texter med många materiella processer mer 

handlingsorienterade än om andra processtyper dominerar Det är därför möjligt att tänka att 

den höga andelen materiella processer med kommunen verkar för att framställa kommunen 

som mer handlingskraftig. Denna fråga kommer att undersökas närmare i den agentiva 

analysen. 

 

Lassus skriver också att “en text med många relationella processer betonar relationer mellan 

parter och beskriver kriterier och egenskaper samt sakförhållanden” (Lassus 2010: s.133). 

Om fördelningen hade varit omvänd och 7 av 8 processer med kommunen som 

förstadeltagare hade varit relationella hade troligtvis också bilden som förmedlas av 

kommunen varit annorlunda. Den exempelsats från materialet där kommunen kopplas till en 

relationell sats visar att den relationella processen används för att knyta kommunen till en 

värdering som uttrycker på vilket sätt kommunen har åtagit sig att arbeta med tillväxten: 

 

 

Kommunen har ett ansvar att se till helheten för 

Luleå 

Förstadeltagare relationell process andradeltagare 

Exempel 15 

 

Bilden av kommunen påverkas troligtvis i stor utsträckning även av de processer och 

processtyper som kommunen inte sammankopplas med. I materialet finns inga satser där en 

verbal eller mental process har kommunen som förstadeltagare. Detta innebär att vi inte får 

ta del av kommunens åsikter, varken i form av uttalanden eller tankar. Bilden av kommunen 

blir därför troligtvis att kommunen är mindre subjektiv än om mentala och verbala processer 

hade inkluderats. Det är möjligt att bilden av kommunens handlingskraft också påverkas 

eftersom läsaren aldrig får ta del av kommunens åsikter och värderingar när det gäller 

arbetet med tillväxten. Som exempelmening 3 visar uttrycks i stället en värdering av ett 

arbetssätt som ser till helheten som ett ansvar som ligger på kommunen. 

 

 

För att sammanfatta vill jag säga att kommunens roll verkar vara aktiv men något otydlig i 

relation till arbetet med tillväxten. Om Luleå kommun vill framhäva kommunen som aktivt 

bidragande till en hållbar tillväxt finns det stora möjligheter att göra det genom att låta 

kommunen ingå som förstadeltagare i satser med konkreta processer. 
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7.1.2. Framställs kommunen som aktivt påverkande? 

Agentivitetsanalysen är utformad för att svara på frågeställning nummer 3: “Framställs 

kommunen som aktivt påverkande? Finns det processer där kommunen är agent?” Jag 

kommer här att diskutera analysen av de agentiva satser där kommunen ingår och vad 

fördelningen mellan kommunen som agent och kommunen som medium har för effekt på hur 

kommunen framställs. 

 

Agentivitetsanalysen visar att samtliga satser där kommunen ingår som deltagare är 

agentiva satser. Kommunen ingår alltså uteslutande i satser med handlingar, och är aldrig 

medium för en händelse, det vill säga en icke-agentiv sats. Analysen visar även att de flesta 

agentiva satser där kommunen ingår har kommunen som agent. Endast i en sats är 

kommunen medium, det vill säga den deltagare som påverkas av en handling. Precis som i 

transitivitetsanalysen tyder detta vid en första anblick på att kommunen framställs som aktiv 

och handlingskraftig, men även här visar en närmare analys att det finns faktorer som 

påverkar hur kommunen i praktiken framställs. Jag har berört dessa faktorer i resultatdelen, 

men diskuterar här utförligare hur bilden av kommunen påverkas av dem. 

 

Den första faktor som jag vill ta upp rör hjälpverb och hur dessa påverkar de betydelser som 

uttrycks i satser där kommunen är agent. Som framgår av agentivitetsanalysen modifieras 

flera av satserna av hjälpverb så att graden av handlingskraft är lägre. Hjälpverb som 

behöva visar också att yttre påverkan är en bakomliggande drivkraft för kommunens 

handlande. Detta visar att det resultat som en inledande kvantitativ analys tyder på kan vara 

missvisande och kan motsägas av en mer djupgående kvalitativ analys. Den kvalitativa 

analysen visar att kommunen troligtvis inte framställs som så aktiv som resultatet först 

verkade tyda på. 

 

Resultatet tyder på att kommunen i det stora hela framställs som en aktiv deltagare som 

förändrar saker i den yttre världen genom att utöva påverkan över andra deltagare. Men 

resultatet visar också att det finns stort utrymme för att framhäva kommunens arbete med 

tillväxten. Språkbruket visar visserligen kommunen som aktiv, men detta är inte detsamma 

som att kommunen framställs som en deltagare som aktivt bidrar till ett samhälle med 

hållbar tillväxt. För att ge den bilden av kommunen bör kommunen göras ansvarig för 

processer som ger konkreta exempel på hur kommunen arbetar med tillväxten. Att 

kommunen planerar, investerar och utvecklar visar att kommunen handlar förebyggande, 

och förbereder sig på att möta tillväxten på ett bra sätt, men inte vad resultatet av detta 

förebyggande arbete blir. Samtidigt är det troligt att en stor del av kommunens arbete är just 

planerande och förberedande, i vilket fall det är naturligt att språkbruket reflekterar detta. 

 

Sellgren (2011) ställer i sin undersökning frågan vilka möjligheter elever har att förstå 

sambandet mellan mänskligt agerande och miljöförstörelse om de mänskliga agenter som 

utför handlingar, som att skövla regnskogen, konsekvent döljs bakom passiva processer. 

Jag vill mena att samma fråga går att ställa när det gäller bilden av kommunens arbete med 

tillväxten. Kommer läsare verkligen att få bilden av kommunen som en kommun som arbetar 

aktivt med tillväxten om detta inte uttrycks explicit? 
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7.1.2.1. Döljs kommunens handlande i passiva satser? 

För att komplettera den tredje frågeställningen inkluderade jag en underordnad 

frågeställning, 3a, som handlar om passiva processer i materialet. Fråga 3a handlar närmare 

bestämt om huruvida några av dessa kan tänkas dölja kommunens handlande. 

Frågeställningen löd “Finns det passiva satser där kommunen verkar döljas som 

förstadeltagare?” Jag kommer här att diskutera denna del av agentivitetsanalysen och även 

lyfta fram andra intressanta slutsatser som visat sig under analysens gång. 

 

Resultatet visade att det finns ett antal satser där kommunen skulle kunna vara den 

bakomliggande agenten. Men analysen visade även att det är svårt att avgöra vilka satser 

som kan tänkas dölja kommunen eftersom detta kräver stora kunskaper om kommunens 

arbete. Sådana kunskaper går inte att hämta från texterna i sig. Resultatet av 

passivanalysen kräver därför en större avvägning av olika alternativ och bör ses som mer 

preliminär.  

 

Analys har visat att flera processer som rör byggprojekt inom kommunen uttrycks med 

passiv. Det rör sig om mycket konkreta processer som tydligt förändrar något i den yttre 

världen. Bostäder byggs vilket ger tydliga spår i Luleås stadsbild. Om vi jämför detta med de 

processer som kopplas till kommunen i en agentroll förändrar dessa processer inte lika 

tydligt den yttre världen. Kommunen planerar och investerar, processer som visserligen 

kräver handlingskraft men som samtidigt inte lämnar lika tydliga spår i den yttre världen som 

en ny byggnad i någon av Luleås stadsdelar. Eftersom byggprojekten torde vara en viktig del 

av arbetet med tillväxten, en växande stad kräver bostäder för inflyttande, borde det också 

vara ett område där kommunen vill visa att de arbetar aktivt.  

 

Resultatet kan jämföras med de tendenser som Sellgren (2011: s.63) lade märke till i sin 

undersökning. Medan skolans styrdokument uttrycker målet att elever ska “kunna se 

samband mellan naturresurser och människors verksamheter.” visar Sellgrens analys att 

mänskliga agenter konsekvent döljs i kursböckerna (a.a. s.54). Sellgren ställer frågan vilka 

möjligheter elever har att förstå sambandet mellan mänskligt agerande och miljöförstörelse 

om de mänskliga agenter som utför handlingar, som att skövla regnskogen, konsekvent döljs 

bakom passiva processer. Jag vill mena att samma fråga går att ställa när det gäller bilden 

av kommunens arbete med tillväxten. Kommer läsare verkligen att få bilden av kommunen 

som en kommun som arbetar aktivt med tillväxten om detta inte uttrycks explicit? 

 

I min undersökning har inte resultatet visat en lika otvetydig tendens. Passiver med 

utelämnad agent är vanligt förekommande i materialet, och viktiga delar av arbetet med 

tillväxten uttrycks konsekvent i passiv, vilket kan ge läsare en otydlig bild av vilken 

kommunens roll är i dessa delar av arbetet. Men kommunen har samtidigt ofta en aktiv roll 

när den väl ingår i satser, och materiella satser med kommunen som agent kan kopplas till 

tillväxten, vilket tyder på att kommunen framställs som aktivt påverkande i tillväxtarbetet. 

Kommunens roll verkar dock vara mer planerande och förberedande, då kommunen 

investerar, utvecklar och behöver ta fram detaljplaner. 

 

Puuskala ger en möjlig förklaring till varför otydliga passiver ofta förekommer i 

myndighetstexter. Inom en verksamhet finns ofta starka textmönster för de olika genrer som 

används inom verksamheten. Dessa mönster kan vara svåra för anställda att bryta mot, och 

att följa mönstren blir alltså enklare än att lägga ner tid och energi på att försöka bryta mot 
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dem utan att information i texten blir mindre korrekt. (Puuskala 2016: s.51) Denna typ av 

texttraditioner och förväntningar finns troligtvis även till någon grad i Luleå kommuns 

verksamhet. Det är möjligt att vissa passiver oreflekterat inkluderas i texten av kommunens 

skribenter för att de förväntas förekomma i en myndighetstext. 

 

Sist vill jag även tillägga en andra möjlig förklaring till de otydliga passiver som förekommer i 

texten. Under min praktik på Luleå kommun diskuterade jag ofta skrivande och språkbruk 

med de anställda på kommunikationskontoret. I diskussionerna framkom att texter till 

kommunens webbplats ofta skrivs med rapporter och andra kommuntexter som förlaga, 

texter som ofta innehåller en hög andel passiver med utelämnad agent. Eftersom förlagan 

med andra ord inte uttrycker vilka agenter som ligger bakom handlingar i texten innebär 

detta att kommunens skribenter får förlita sig på egna förkunskaper om de vill skriva aktivt. 

Saknar skribenten förkunskaper måste hen välja mellan att låta den passiva formen leva 

vidare i webbtexten, eller lägga ner tid och möda för att ta reda på mer information. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Det är min uppfattning att metoden överlag har varit väl utformad för att ge svar på 

undersökningens frågeställningar. Systemisk-funktionell grammatik är ett användbart verktyg 

för att blottlägga de uppfattningar om olika deltagare och skeenden som inte uttrycks explicit 

i en text, utan snarare kommer till uttryck mellan raderna. Styrkan i SFG ligger i att den ger 

möjligheten att analysera betydelse genom att titta på texter på en så nära nivå att varje 

ordval och lexikogrammatiskt val påverkar analysen. Jag har därför genom analysen kunnat 

undersöka hur bilden av kommunen påverkas av de lexikogrammatiska konstruktioner den 

kopplas till. 

 

En svårighet som jag har mött i analysen av passiver ligger i att jag själv ofta inte har tillgång 

till information som inte ges till läsaren. I passiva processer där agenten utelämnats får 

läsare förlita sig på kontext och förkunskaper för att avgöra vem den utelämnade agenten 

mest troligt är. Svårigheten i detta arbete har legat i mina bristande kunskaper om 

kommunens arbete. Detta har lett till att analysen av passiver har blivit svårtolkat och därav 

mer spekulativt än de andra delanalyserna.  

 

För att avgöra vilka satser som döljer kommunens handlande krävs stora kunskaper om 

kommunens arbete. Genom att inkludera exempelvis intervjuer med medarbetare på 

kommunikationskontoret som en del av arbetet hade det varit möjligt att göra analysen med 

mer insikt i kommunens arbete, men inom ramen (den tidsmässiga såväl som den 

utrymmesmässiga) för detta arbete har det inte varit möjligt utan att avgränsa 

analysmetoden till den nivå att resultatet skulle bli intetsägande. En undersökning som 

inkluderar denna typ av kontextanalys passar troligtvis bättre för en avhandling. 

 

En annan svaghet med min undersökning ligger i materialvalet. Jag valde texterna under 10 

000 nya Luleåbor för att kopplingen mellan varumärkesplattformen och materialet skulle vara 

tydlig, men detta har också inneburit att jag inte på förhand har kunnat bestämma mig för ett 

visst antal satser att analysera. Antalet satser där kommunen ingår har visat sig inte vara 

särskilt stort, och resultatet av undersökning kan därför inte generaliseras till hur kommunen 

framstår på lulea.se överlag. Att få ett generaliserbart resultat har dock inte varit ett 
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huvudsakligt syfte för undersökningen. Tack vare den tydliga kopplingen mellan materialet 

och varumärkesplattformen tror jag ändå att undersökningen kan ge en fingervisning om hur 

aktiv kommunen framstår i texter som handlar om just tillväxten. 

 

7.3. Förslag till framtida forskning 

Jag vill här ge några förslag till framtida forskning. Systemisk-funktionell grammatik har blivit 

ett populärt verktyg för textanalys, och det med rätta. Möjligheterna för att anpassa SFGs 

teorier och metoder till olika undersökningar verkar vara lika många som det finns möjliga 

undersökningar. Det specifika område som jag har valt att undersöka (hur bilden av en texts 

avsändare påverkas av lexikogrammatiska val) verkar inte lika undersökt som andra 

områden, och det finns därför stora möjligheter att bidra till forskningen genom att undersöka 

det närmare. Eftersom det i nuläget finns få undersökningar som fokuserar på vilken bild en 

myndighet eller annan institution förmedlar av sig själv tror jag att all forskning i ämnet skulle 

bidra till nya kunskaper, oavsett vilka aspekter som undersöks. Samtidigt skulle en mer 

heltäckande undersökning i samma anda som Lassus (2010) avhandling om 

Försäkringskassan och den finska Folkpensionsanstalten kunna fungera som referenspunkt 

för flertalet framtida undersökningar. Jag skulle därför gärna se undersökningar som 

inkluderar flera av metafunktionerna. 

 

Forskning som använder SFG och inkluderar läsarundersökningar vore mycket värdefull för 

att nå kunskaper om hur en viss bild av en texts avsändare förmedlas genom 

lexikogrammatik. Systemisk-funktionell grammatik framhävs ofta som en teori som 

blottlägger hur olika betydelser förmedlas till läsare genom lexikogrammatiken, men i 

litteratursökningen har inte funnit någon undersökning som jämför systemisk-funktionella 

teorier med läsares reaktioner på texter. Det verkar alltså saknas forskning som söker svar 

på frågan om specifika lexikogrammatiska val konsekvent leder till liknande reaktioner hos 

läsare, det vill säga: Hur ser korrelationen mellan lexikogrammatik och textmottagande ut? 
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