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Sammandrag 

Denna masteruppsats handlar om svenska myndigheters värdegrundstexter och har som över-

gripande syfte att förstå vi är-konstruktionen. Vi är-konstruktionen innehåller en grammatisk 

form som prototypiskt beskriver nutid, framtid eller allmängiltiga påståenden, men som tycks 

användas i en annan betydelse i värdegrunder. I studien redogör jag för hur konstruktionen kan 

se ut, vad den uttrycker samt försöker förstå varför den finns genom att använda systemisk-

funktionell grammatik (SFG). 

I undersökningen analyseras 351 vi är-konstruktioner och jag beskriver i en första fas vad som 

kan vara subjekt och vilka verb som kan användas i konstruktionen. I en andra fas kategoriserar 

jag verben utifrån vilken process de realiserar och utgår ifrån den svenska beskrivningen av 

systemisk-funktionell grammatik. I en tredje och sista fas undersöks vi är-konstruktionens olika 

typer av modalitet som uttrycker avsändarens inställning till yttrandet.  

Undersökningen visar att de vanligaste komponenterna är vi och är, att presens indikativ är 

vanligare än modifierade verbfraser och att relationellt attributiva processer är den vanligaste 

processen. Undersökningen föreslår att den svenska indelningen i processer bör utvecklas då 

den inte är tillräcklig för att beskriva materialet. Beteendeprocesser hämtas från den engelska 

SFG-modellen, men med viss modifikation, för att kunna beskriva materialet och 

förstadeltagaren kallas utövare. Undersökningen föreslår även att presens indikativ tolkas mer 

uppmanande då det används tillsammans med rumsadverbial som förankrar händelsen på 

myndigheten.  

Att vi är-konstruktionen används kan vara ett resultat av värdegrundens syfte att fungera både 

som dokumentation och styrinstrument. Presens indikativ-former är mildare uppmanande än 

imperativ, de möjliggör att subjekt kan skrivas ut och de uppmuntrar till dialog. 

 

Nyckelord: värdegrund, svenska, systemisk-funktionell grammatik, myndighetsspråk, idea-

tionell metafunktion, interpersonell metafunktion, presens indikativ 
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1 Inledning 

I Sverige finns det ca 350 statliga myndigheter som arbetar med att tillämpa regeringens 

politik12. På alla myndigheter ska det finnas en värdegrundstext som föreskriver önskade 

beteenden, förhållningssätt och attityder hos de anställda. Uttryck som prototypiskt används för 

att få någon att agera på ett önskvärt sätt är satser som Var effektiv eller Vi ska vara effektiva, 

där det påbjudna i budskapet uttrycks med en imperativform eller ett starkt modalt hjälpverb 

som ska. Varken imperativformer eller modala hjälpverb är särskilt vanliga i 

värdegrundstexterna, som istället innehåller en övervägande del meningar utan markerad 

modalitet, så som Vi är effektiva (Nyström Höög 2015). Ytligt sett kan Vi är effektiva uppfattas 

som ett enkelt påstående. Men gäller det även i värdegrundstexter? 

1.1 Svenska myndigheter och deras värdegrundstexter 

Sedan november 2009 finns det en gemensam statlig värdegrund för de statsanställda. 

Värdegrunden slår fast att de statligt anställda ska arbeta för ”att utveckla en god förvalt-

ningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgäng-

lighet.” (Värdegrundsdelegationen 2017:1). Det finns sex grundläggande principer som värde-

grunden kan sammanfattas i och dessa är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 

respekt samt effektivitet och service (Värdegrundsdelegationen 2017:5).    

De statliga myndigheterna måste förhålla sig till den gemensamma statliga värdegrunden, vilket 

görs med hjälp av en lokal värdegrund, unik för varje myndighet. Dessa lokala dokument 

författas på myndigheten, men oftast framgår det inte vem eller vilka som är med i 

skrivprocessen. Mycket tid och pengar läggs på att skriva dessa texter (Björkvall 2018:57). 

Myndigheternas värdegrundstexter finns (ofta) tillgängliga på myndighetens hemsida, vilket 

innebär att vem som helst kan läsa dem, även om det primära syftet kan tänkas vara att styra 

medarbetarna internt.  

Catharina Nyström Höög och Anders Björkvall undersöker i projektet En ny genre och dess 

arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter texterna som en ny genre3_. De menar att 

värdegrundstexterna utgör en ny textsort i myndigheters textrepertoar och att de representerar 

en förändrad diskurs (Nyström Höög 2015:1). Värdegrundstexterna fungerar som både 

marknadsföring och styrdokument, vilket får konsekvenser för deras utformning. 

Mottagarrollen är inte klart identifierad och avgränsad. Språkligt är värdegrunder inte 

komplicerade, men de är ofta abstrakta och ”kommunikativt oklara” (Nyström Höög 2015:1). 

Grammatiskt sker styrning prototypiskt med ett verb i imperativ, som i Var snäll!, eller med 

modala verb, som i Du måste/bör/borde vara snäll. Dessa grammatiska val är dock inte vanliga 

                                                      
1  http://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/myndigheter/ 
2  http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/myndigheter-och-bolag-med-statligt-agande/ 
3  Projektbeskrivning finns hos Riksbankens jubileumsfond. 
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i värdegrundstexter, så frågan är hur styrningen i värdegrundstexterna framställs för 

medarbetarna? Och varför används sådan modalitet i vissa fall men inte i andra? 

Som nämnts är texterna inte språkligt komplicerade, varken gällande ordval eller syntax. 

Meningarna är enkla och förefaller ibland vara repetitiva med samma meningsbyggnad. En 

meningstyp som ofta återkommer är subjektet vi följt av verbet är, som i sin tur följs av ett 

adjektiv som beskriver vi:ets positiva egenskaper, så som effektiva eller öppna. På grund av att 

detta uttrycksmönster – tillsammans med en del andra, pragmatiskt likvärdiga – återkommer i 

olika värdegrundstexter har jag valt att studera dem vidare. Efter den frekventa inledningen 

med vi är har jag valt att använda termen ”vi är-konstruktion”, även om såväl subjekt som verb 

kan variera. Mitt syfte är att kartlägga konstruktionens komponenter och diskutera dess 

funktion.  

Vi är-konstruktionens förekomst har uppmärksammats inom projektet för värdegrundsstudier 

och konstruktionen används på ett specifikt och nytt sätt i värdegrunderna, vilket inte är helt 

enkelt att beskriva. Det handlar om en grammatisk form som prototypiskt beskriver händelser 

i nutid (Vi läser en bok), framtid (Vi åker till Stockholm i morgon) och allmängiltiga påståenden 

(Jorden är rund), men som tycks ha en annan funktion i värdegrundstexterna. Konstruktionen 

beskriver snarare tankar, värderingar och arbetssätt på myndigheten, exempelvis genom att 

uttrycka Vi är professionella i mötet med kunder.  

Just sådana icke-prototypiska funktioner i språkliga uttryck är något som kan studeras med den 

systemisk-funktionella grammatiken (SFG). Inom SFG fokuserar forskaren på betydelse och 

funktion samt understryker att grammatiken både ger uttryck för och skapar betydelse 

(Holmberg & Karlsson 2013:10). SFG beskriver språks betydelse och funktion i kontext genom 

att analysera yttranden på tre nivåer: textuell, ideationell och interpersonell nivå (se vidare 

avsnitt 2.1). Så, i ljuset av SFG, kan vi är-konstruktionen beskrivas med fokus på både form 

och funktion, vilket är intressant både ur ett rent språkvetenskaplig perspektiv som ett 

samhälleligt perspektiv då värdegrunden är central inom alla statliga myndigheter. Vi behöver 

helt enkelt vet mer om hur konstruktionen kan se ut och hur den används, både för att säga 

något om värdegrundstexter som genrer och om hur styrning realiseras i texterna. 

1.2 New Public Management och värdegrundstexter 

Värdegrundstexter som texttyp ökade i mängd under 2000-talet och detta kan relateras till en 

förändrad organisationsstyrning under 1990-talet som kom att kallas New Public Management 

(Nyström Höög 2015:3). New Public Management (NPM) är ett begrepp som beskriver 

styrningsreformer inom offentlig sektor och hur den kom att likna den privata sektorn i större 

utsträckning (Karlsson 2017). Reformen omfattar både administration och ideologi och 

konsekvenserna blev att myndigheter blev mer prestationsinriktade och utsatta för hårdare 

konkurrens (Karlsson 2017). För statliga myndigheter innebar NPM att de tydligare måste 

dokumentera och utvärdera sitt arbete samt kundanpassa i högre utsträckning. Myndigheters 

texter och skrivande påverkades alltså både när det gäller mängden text och texttyp. Kritiker 
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understryker att fokus kom att ligga på mätbarhet, vilket är en viktig faktor när vi läser 

värdegrundstexter (Karlsson 2017). 

Några som har studerat NPM är Pollitt & Bouckaert (2011) och Rehnberg (2014). Pollitt & 

Bouckaert (2011:42) påvisar att en konsekvens av NPM var att personalens beteende kom att 

”regleras” hårdare. Rehnberg (2014:30) har identifierat en strävan efter att påverka 

medarbetares uppfattningar, samtidigt som kreativitet förordas. Medarbetarna ska, menar 

författarna, vara både uppfinningsrika men samtidigt rätta sig efter organisationens arbetssätt. 

1.3 Värdegrund som företeelse 

Sedan 2009 har staten implementerat en nationell värdegrund som ska gälla för alla statliga 

myndigheter i Sverige. Sten Philipson, professor i etik och värderingsforskning, redovisade 

2011 en studie i vilken han undersökte huruvida en värdegrund kan skapa framgång eller inte. 

Först och främst definierar Philipson värde som grundläggande i värdegrundsbegreppet. Värde 

är något som anses var eftersträvansvärt och gott (Philipson 2011:17). Dessa värden kan vara 

”estetiska, sociala, politiska och etiska värden” (Philipson 2011:17), och de kan användas för 

att styra personers handlingar och inställningar på en arbetsplats. Värdet beskriver Philipson 

(2011:19) vidare visa ett företags målbild samtidigt som det uppmuntrar människor att handla 

på ett visst sätt.  

Människors grundläggande värderingar kan, enligt Philipson (2011:28), inte förändras men 

människor kan tvingas till att handla på ett önskvärt sätt. En fullkomlig överensstämmelse 

mellan värdegrund och anställdas värderingar anses vara avgörande för att de ska välja att 

tillämpa värdegrunden (Philipson 2011:31). Värdegrunden bör alltså utgå från de anställdas 

personliga värderingar för att totalt speglas i företaget. Något som blir problematiskt är 

personalomsättning som innebär att nyanställda kommer till en redan fastslagen värdegrund 

som nödvändigtvis inte är förankrad i deras personliga värdegrund. Kommer de då att tillämpa 

den?  

Ett syfte med värdegrundstexter är enligt Philipson att styra de anställda internt. Ett första led i 

en sådan styrning är att författa texten. Därefter måste den spridas och implementeras. Viktigt 

i implementeringen är enligt Philipson (2011:147) att utveckla värdegrunden tillsammans med 

de anställda och att inte utöva en auktoritär och diktatorisk makt. Philipson (2011:148) uttrycker 

ett lyckat införlivande av värdegrund som ”att skapa förutsättningar för att chefer och 

medarbetare ska välja att arbeta efter de intentioner som värdegrunden rymmer”. Värdegrunden 

bör uppmuntra till dialog på myndigheten för att uppnå syfte (Philipson 2011:150). 

Värdegrunders språkliga innehåll och relation till myndigheters redan existerande textrepertoar 

är däremot fokus i Catharina Nyström Höögs artikel Värdegrundstexter– ett nytt uppdrag för 

klarspråksarbetet? (2015). Hon undersöker tre texter: skolans, Polisens och Socialstyrelsens 

värdegrunder. Värdegrundstexterna bär drag av marknadsföringstexters diskurs men med det 

övergripande syftet att styra medarbetares beteende och arbetsinsatser (Nyström Höög 2015:1). 

I den förändrade offentliga förvaltningen i Sverige pekar Nyström Höög (2015:3) på att 
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värdegrunden införts som en konsekvens av ett nytt slags ledarskap. Begreppet värdegrund 

kommer från skolans styrdokument, men förekommer i dag i allmänspråket för att tala om 

myndighetstexter som ämnar styra internt men som publiceras på publika webbsidor (Nyström 

Höög 2015:6). I dessa saknas ofta modalitet och värden beskrivs grammatiskt med presens 

indikativ tillsammans med ett subjekt som åsyftar medarbetarna, som i Vi är sakliga (Nyström 

Höög 2015:10).  

Nyligen genomförda studier om användningen och syftet med värdegrunderna har visat att 

skapandet av diskussion kring de värden som presenteras är centralt (Björkvall 2018:64).  

1.4 Vi är-konstruktionen 

Vi är-konstruktionen ska här ses som en övergripande benämning på en rad konstruktioner, 

oftast med relationella processer, som verkar fylla ungefär samma funktion i de olika 

värdegrundstexterna. Konstruktionen används inte för att beskriva allmängiltiga företeelser 

eller händelser i nutid, vilket annars är den prototypiska funktionen hos presens indikativ.  

Genren värdegrund talar om för oss att det är värden som uttrycks i texten, vilket innebär att 

konstruktionen, för att vara relevant för studien, måste beskriva just de eftersträvansvärda 

värdena eller resultaten på myndigheten. Beskrivning av värden och förhållningssätt är det som 

övergripande konstituerar en vi är-konstruktion. Konstruktionen beskriver alltså inte någon 

allmängiltig företeelse, så som Jorden är rund. 

Subjektet i konstruktionerna kan utgöras av olika komponenter, så som personliga eller 

kvantitativa pronomen (jag eller alla), egennamn (MSB) eller bisatser (att arbeta i 

Kustbevakningen). Gemensamt för subjektet i vi är-konstruktionen är att de på något sätt syftar 

på myndigheten och/eller medarbetarna eller genom att referera till ”resten av världen” som 

kravställare på myndigheten. Det går alltså inte att på förhand att säga att endast vi förekommer 

och att det alltid är inkluderande för den som läser. Subjektet återfinns inte alltid i fundamentet 

utan kan även stå efter det finita verbet.  

Själva processen, som uttrycks i verbfrasen i konstruktionen kan utgöras av ett eller flera verb, 

exempelvis utvecklar, arbetar eller ska vara. Gemensamt för verben är att de just beskriver 

processer som beskriver hur medarbetarna arbetar eller tänker. Det finns variation i modalitet, 

alltså vilka modala verb som används, hur många gånger ska vara förekommer istället för är 

samt när det gäller vilka huvudverb som används i konstruktionen, vilket föranleder min 

kartläggning.  

För att ringa in konstruktionen ytterligare och konkretisera vad jag ovan beskrivit ger jag 

exempel på satser som inte klassas som vi är-konstruktioner. Satserna ESV är en 

förvaltningsmyndighet under regeringen och Ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund 

av sitt arbete ingår inte i definitionen av konstruktionen. Däremot ingår Vi är tydliga i vår 

kommunikation externt och internt och Vi känner ansvar för och är stolta över vårt 

samhällsuppdrag och är lojala med verksamhetens syfte och mål. De satserna som inte ingår 

utesluts pga. allmängiltiga karaktär. Subjektet i satserna syftar inte på myndighetens arbetssätt 
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eller värden. De satserna som ingår beskriver däremot arbetssätt och värderingar som 

personalen på myndigheten bör ha.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i värdegrundstexter från statliga myndigheter, vill jag öka förståelsen för 

användningen av vi är-konstruktionen. Jag vill veta hur konstruktion kan se ut, alltså vad den 

kan bestå av, och vilken funktion den har. Genom att undersöka och kartlägga konstruktionen 

kan jag även belysa och problematisera grammatiska beskrivningar av presens indikativ i 

svenskan. Ett syfte är även att, utifrån konstruktionen och den systemisk-funktionella 

grammatiken, bidra till en precisare beskrivning och kategorisering av verbprocesser i svenskan 

än de beskrivningar som finns idag. 

Syftet kan brytas upp i nedanstående frågeställningar: 

1. Vilka olika verb och vilka olika subjekt är tänkbara som komponenter i vi är-

konstruktionen? 

2. Vilka olika processer och deltagare realiseras genom de verb som används i vi är-

konstruktionerna, och vilka processklassificeringar kan bli problematiska? 

3. Vilka mellanmänskliga funktioner har vi är-konstruktionen i värdegrundstexterna? 

I den föreliggande undersökningen är syftet inte att undersöka huruvida värdegrundstexter är 

framgångsrika styrmedel eller vem mottagaren faktiskt är, utan fokus ligger på de språkliga 

resurser som används i värdegrundstexterna för att presentera värden och förhållningssätt. 

1.6 Disposition 

Härnäst i uppsatsen går jag från ett samhälleligt perspektiv på värdegrundstexter för att 

presentera delar av den systemisk-funktionella grammatiken som är relevanta för min studie. 

Fokus i kapitel 2 är SFG:s ideationella och interpersonella språkliga funktioner samt Svenska 

Akademiens Grammatiska beskrivning av presens indikativ.  

I kapitel 3 redogör jag för forskning om värdegrundstexter på internationell och nationell nivå 

samt för forskning om ideationella och interpersonella perspektiv. Här redogör jag även för 

forskning om text och kontext och för grammatiska analyser av sakprosa. Slutligen ger jag 

några exempel på hur SFG har anpassats till olika språk och hur den engelska teorin kan fungera 

som en utgångspunkt för anpassning av teorin till andra språk. 

I kapitel 4 beskriver jag mitt material och hur jag excerperat de 351 konstruktionerna som utgör 

mitt material. Min metod beskriver jag därefter och jag beskriver hur jag har genomfört 

analysen i de tre faserna 1) grammatisk, 2) ideationell och 3) interpersonell analys.  
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I kapitel 5, 6 och 7 besvarar jag mina tre forskningsfrågor. I kapitel 5 visar jag vilka verb och 

subjekt som konstruktionen kan bestå av med utgångspunkt ur SAG:s grammatik. I kapitel 5 

visar jag vilka processer och deltagare som finns i konstruktionen med utgångspunkt i den 

systemisk-funktionella grammatiken. Därefter, i kapitel 7, redovisar jag de interpersonella 

funktionerna i värdegrundstexterna och hur modalitet realiseras. I den interpersonella 

analysingången används SFG och SAG.  

I kapitel 8 sammanfattar jag mitt resultat och diskuterar dem i relation till den tidigare 

forskningen om värdegrunder. Den grammatiska undersökningen befinner sig på en språklig 

mikronivå och därför kopplas resultatet till tidigare forskning om både språk i offentliga texter 

och till forskning om värdegrundstexters roll och funktion i samhället. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har tidigare redogjort för hur jag definierar konstruktionen och nedan beskriver jag vilken 

teori som jag använder för att skapa förståelse för den. Teorin är systemisk-funktionell 

grammatik (SFG), vilken även används som metod. Jag beskriver nedan hur forskare inom SFG 

ser på språket och för två av tre metafunktioner, nämligen ideationell och interpersonell. I 

metodavsnittet redogör jag för hur jag använder dessa i min undersökning. 

2.1 Systemisk-funktionell grammatik: ett urval av begrepp 

Systemisk-funktionell grammatik4 används i studien som teori och metod. Den systemisk-

funktionella grammatiken presenterades av M.A.K. Halliday på 1960-talet i artikeln 

”Categories of the theory of grammar". Halliday skrev och utformade sin teori utifrån engelskan 

och beskrivningar av språket har utvecklats under åren efter den första publiceringen (Halliday 

& Matthiessen 2014:XIII ff). Hallidays beskrivning av engelskan i Halliday’s Introduction to 

Functional Grammar utkom första gången 1985 och har uppdaterats flera gånger därefter.  I 

den föreliggande studien är det versionen Introduction to Functional Grammar 4th edition 

(2014) som används. 

SFG är en modell för att beskriva ett språks (eller språkliga uttrycks) betydelse och funktion i 

den kontext det används. Betydelse är i fokus och modellen analyserar språket på tre 

metanivåer: den interpersonella, det att skapa relationer i en kontext, den ideationella, det att 

förmedla tankar och erfarenheter, och den textuella, det att organisera information i ett yttrande 

(Holmberg & Karlsson 2013:9ff). De tre metafunktionerna går igenom språkets fyra skikt: 

kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken (Holmberg & Karlsson 

2013:18f). Att metafunktionerna går igenom dessa skikt innebär att samtliga metafunktioner 

kan studeras utifrån skikten. Kontexten spelar exempelvis roll för både den ideationella och den 

interpersonella metafunktionen.  

Konstruktioner som fungerar kommer att överleva, vilket innebär att den sociala sidan av 

språket delvis styr språkutvecklingen. I tolkning av yttranden är kontexten viktig då den både 

sätter vissa ramar för språkanvändningen, samtidigt som den påverkas av språkanvändningen 

(Holmberg & Karlsson 2013:12). Detta är något som får konsekvenser för språkanvändning 

och speciellt språkinlärning då yttranden grammatiskt använder en struktur, men socialt tolkas 

på ett inkongruent vis: Kan du stänga dörren? är strukturellt sett en frågesats, inte en 

uppmaningssats. Men den fungerar på ett interpersonellt plan som en uppmaning snarare än en 

fråga om huruvida mottagaren har förmågan att stänga dörren. 

                                                      
4  Jag använder begreppet systemisk-funktionell grammatik då jag främst fokuserar på just grammatiken. 

Begreppet systemisk-funktionell lingvistik används ibland synonymt, men avser en bredare språkmodell där 

social kontext och kulturkontext bl.a. ingår (Holmberg & Karlsson 2013:11, Lassus 2010:29f). 
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Satsen Kan du stänga dörren? kan analyseras på flera nivåer: med fokus på grammatiska och 

lexikala val, med fokus på vilken idé som uttrycks i verbprocessen samt med fokus på vilken 

relation som skapas mellan avsändare och mottagare. De tre nivåerna fokuserar jag på i den 

föreliggande undersökningen och SFG fungerar som verktyg för att analysera konstruktionens 

ideation och mellanmänskliga funktion.  

2.1.1 Ideationell metafunktion 

Den ideationella aspekten är intressant vid undersökningar av språkliga val då det är i den 

metafunktionen som verbprocesser analyseras. Verb, oberoende av tempus eller modus, 

uttrycker olika processer i den ideationella metafunktionen. Inom SFG skiljer man mellan 

materiella, verbala, mentala och relationella processer i den ideationella metafunktionen5. 

Processen uttrycks i verbfrasen och om frasen består av fler verb är det frasens huvudverb som 

är kärnan. Process och finit verb är inte alltid samma sak (Holmberg & Karlsson 2013:76). 

Huvudverbet uttrycker processer, men ett eventuellt föregående hjälpverb (finit) förankrar 

processen interpersonellt, vilket innebär att eventuella följdfrågor från en lyssnare skulle 

referera till hjälpverbet och inte till huvudverbet (Vi ska vara glada –Ska vi? jmf. *Är vi?).  

En relationell process kan realiseras exempelvis med verbet vara. Relationella processer 

uttrycker abstrakta relationer och hur saker förhåller sig och de är vanliga i faktatexter 

(Holmberg & Karlsson 2013:89f). Verbet vara uttrycker alltså ingen förändring utan beskriver 

exempelvis hur en person känner sig, som i Jag är glad. Även verb som har uttrycker 

relationella processer. Det finns, enligt introduktionen av Holmberg & Karlsson (2013:89), tre 

typer av relationella processer: attributiva, identifierande och existentiella. Jag återkommer till 

olika processtyper i kapitel 8 och problematiserar hur indelningen har gjorts av olika forskare.  

I de existentiella processerna finns det bara en deltagare, medan den i attributiva och identifi-

erande kan finnas två. Rollerna i de relationella processerna är bärare för de attributiva och 

utpekad för de identifierande. Skillnaden mellan relationella attributiva, relationella identifi-

erande och existentiella exemplifieras i (2.1), (2.2) och (2.3)6. 

(2.1) Stockholm är Sveriges huvudstad. 

(2.2) Vi är trovärdiga. 

(2.3) Det finns trovärdighet på den här myndigheten. 

Exempel (2.1) är identifierande. Stockholm är i exemplet utpekad och huvudstad identifierar 

staden som Sveriges huvudstad. Exempel (2.2) är attributiv då vi tillskrivs ett attribut i form av 

egenskapen trovärdiga. Pronomenet får rollen som bärare av egenskap. Den existentiella 

                                                      
5  Det råder delade meningar om hur många processer man bör räkna med inom SFG. Hallidays modell 

(Halliday & Matthiessen 2014) arbetar med fler processer, medan introduktionsboken på svenska nöjer sig med 

fyra (Holmberg & Karlsson 2013). 
6  Hädanefter kursiverar jag de delar i exemplen som jag diskuterar. 
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processen exemplifieras i (2.3). Satsen beskriver något som finns och tillskriver inte rollen 

bärare/utpekad utan beskriver något som existerande någonstans. 

Materiella processer används för att beskriva förändringar i den yttre världen, så som betala, 

göra eller studera. Någon utför något eller något inträffar (Holmberg & Karlsson 2013:80). 

Materiella verb beskriver något som sker i den fysiska världen, så som bygger eller dansar. 

Den roll som tilldelas subjektet i materiella processer är aktör (förutsatt att verbet står i aktiv 

diates), medan eventuella objekt tilldelas rollen mål I alla aktiva materiella satser finns det en 

aktör, även om aktören är implicit om verbet står i imperativ. I passiva satser kan aktören 

undertryckas; när den aktiva satsens objekt blir subjekt i motsvarande passiva sats behåller ledet 

sin deltagarroll mål. 

Mentala är de processer som sker inuti animata subjekt. Det animata subjektet tilldelas rollen 

upplevare. Exempel på mentala processer är Vi känner oss glada eller De tänker snabbt. Verbet 

känna är ett gränsfall som kan vara både en materiell och en mental process (jmf Holmberg & 

Karlsson 2013:89). Kontexten får i sådana fall vara avgörande och grundkriteriet är att mentala 

processer inte påverkar omgivningen överhuvudtaget. I mentala processer sker processen inuti 

upplevare och det upplevare upplever benämns fenomen.  

Till de verbala processerna räknas yttre processer till följd av en inre process. Deltagarna i 

processen är talare samt lyssnare, utsaga eller talmål (Holmberg & Karlsson 2013:94). Talaren 

är förstadeltagare och den som verbalt ger uttryck för något. Den som hör utsagan är lyssnare, 

det som sägs är utsaga och talmål är yttrandets mål, så som filmen i Hon prisade filmen. 

I den engelska SFG-modellen arbetar man med sex processer i analyser av den ideationella 

metafunktionen. Halliday & Matthiessen (2014:216) har utvecklat modellens ursprungliga fyra 

processer, vilka är verbala, mentala, relationella och materiella, och beskriver i senare 

versioner även processerna beteende och existentiella. De existentiella processerna räknas 

ibland till de relationell men listas i Halliday & Matthiessen (2014) som en egen kategori. 

Beteendeprocesser beskrivs vara en process mellan de mentala och de materiella processerna 

och beskriver fysiska uttryck till följd av en inre process, så som laughing, stare och coughing 

(Halliday & Matthiessen 2014:301). Halliday & Matthiessen (2014:301) menar dock att 

beteendeprocesser är de minst distinkta av processerna och att de alltid befinner sig mittemellan 

två processer. De identifieras främst genom att se till deltagare.   

2.1.2 Interpersonell metafunktion 

Den interpersonella metafunktionen i språket är ytterligare en aspekt som kan beskriva ett 

yttrandes funktion. Den interpersonella funktionen är den i vilken vi söker kontakt med och 

förhåller oss till andra (Holmberg & Karlsson 2013:18). Talarens inställning till omvärlden kan 

analyseras på den interpersonella nivån och inställningen kan uttryckas genom modala verb 

eller satsadverbial. Inom analyser för den interpersonella metafunktionen ses uttryck ur två 

perspektiv: språkhandlingsperspektiv, alltså om det är en påstående/fråga/erbjudande/ 

uppmaning, och grammatiskt perspektiv, alltså hur detta görs med grammatiska val.  
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Inom SFG arbetar man med fyra språkhandlingar i den interpersonella metafunktionen: att ge 

eller begära information, att ge eller begära varor och tjänster (Holmberg & Karlsson 2013:34). 

Dessa handlingar genomförs genom påståenden, erbjudanden, frågor och uppmaningar. 

Holmberg & Karlsson (2013:34) kombinerar dessa språkhandlingar i en tablå och exempel på 

kongruenta språkhandlingar ges i figur 2.1 nedan. 

Talarroll: 

Utbyte: 

Givande Krävande 

Information påstående: 

Ett år är 365 dagar. 

fråga: 

Hur mår du? 

Varor och tjänster erbjudande: 

 

uppmaning: 

Skynda dig! 

Du måste skynda dig! 

Figur 2.1. Holmberg & Karlssons (2013:34) tablå över språkhandlingar och fingerade exempel-

meningar. 

De olika språkhandlingarna görs med olika grammatik men erbjudandets grammatik har inte 

exemplifierats ovan. Ett erbjudande kan göras med en fråga, en uppmaning eller ett påstående 

(Får jag lov? Dansa med mig! Vi dansar idag.). Fokus i erbjudandet är just att en tjänst eller 

en vara erbjuds och språkligt kan vi alltså göra det på olika sätt. Vidare kan även uppmaningar 

göras på andra sätt än med modalitet eller imperativ, så som med en fråga (Läser du boken?) 

eller ett påstående (Du borde läsa boken).  

De olika språkhandlingarna resulterar i olika svar och handlingar. Påståendet skapar en 

förväntan från talarens sida om att mottagaren har förstått informationen. I erbjudandet är den 

prefererade responsen ett accepterande, medan frågan förväntas besvaras. Uppmaningens 

prefererade respons är en handling som uppfyller uppmaningen. Disprefererad respons är dock 

möjlig i samtliga fall och ett påstående kan missförstås, en fråga inte besvaras, ett erbjudande 

nekas och en uppmaning ignoreras.  

Grammatiken i de olika språkhandlingarna ser olika ut och är ofta beroende av kontexten i 

vilken de förekommer. Språkhandlingen påstående bildas av ett subjekt och ett finit (Holmberg 

& Karlsson 2013:37). Finitet befäster uttalandet tidsmässigt och är den första delen i en 

verbfras, så som ska vara där handlingen befästs i framtiden (alternativ som en uppmaning). 

Det finns tre sätt på vilket handlingen uttrycks i finitet: var, är samt kommer (att) vara. Finitet 

ska kan användas dels för att befästa en handling i framtiden, dels för att uttrycka modalitet 

(Holmberg & Karlsson 2013:45). Subjektet kan bestå av allt ifrån ett pronomen till en längre 

bisats och uttrycker fästpunkten som informationen kretsar kring (Holmberg & Karlsson 

2013:40).  



 16 

Påstående beskrivs vara den språkhandling som i lägst grad kräver en respons från lyssnaren 

(Holmberg & Karlsson 2013:49). Det typiska användningsområdet för påståendesatser är 

faktatexter, alltså där information ges. I påståenden är ordföljden mindre fast än i frågesatser, 

men finitet kommer på andraplats. Påståendesatser kan även användas som erbjudande, som i 

Vi är bäst på att laga asiatiskt.  

Uppmaningar används för att utbyta varor och tjänster och Holmberg & Karlsson (2013:52) 

beskriver dessa som mer knutna till den aktuella kontexten för uttalandet än vad påståenden är. 

Uppmaningar sker med ett finit i imperativ i kongruenta satser, så som Var effektiv. Upp-

maningar kan även uttryckas på andra vis och innehålla ett subjekt, som i Du borde vara 

effektiv. Det senare exemplet är en s.k. grammatisk metafor och de gör kravet på handling 

otydligare (Holmberg & Karlsson 2013:54).  

De språkliga uttrycken kan vara inkongruenta i sin betydelse, vilket i sin tur innebär att, exem-

pelvis, grammatiken för språkhandlingen påstående kan användas som språkhandlingen upp-

maning, som i Du ger mig boken (Holmberg & Karlsson 2013:172). 

Interpersonella grammatiska metaforer inom SFG delas in i två kategorier: modusmetaforer och 

modalitetsmetaforer (Holmberg 2011:103). Modusmetaforer innefattar exempelvis upp-

maningar som realiseras genom en icke-typisk språkhandling, så som att uppmaningen reali-

serar genom en fråga (Ger du mig boken?). Modalitetsmetaforer utgörs av uttalanden som 

innehåller antingen modala verb eller satsadverbial, vilka modifierar uttalandet och sätter dessa 

på någon av skalorna sannolikhet, vanlighet, förpliktelse eller villighet (Holmberg 2011:105). 

Modaliteten påverkar satsens mellanmänskliga funktion och är alltså interpersonell.  

2.2 Prototypisk användning och betydelse av presens indikativ 

Som tidigare beskrivet är presens indikativ vanligt i värdegrundstexter. För att problematisera 

användningen av tempus och modus i konstruktionen redogör jag nedan för de grammatiska 

utgångspunkter som beskrivs i SAG (4:208ff, 723ff) och som är relevanta för min 

undersökning.  

Deklarativa satser uttrycker vanligtvis ett påstående och direktiva satser uttrycker prototypiskt 

språkhandlingen uppmaning. Funktionen deklarativ och direktiv kan därtill göras med hjälp av 

specifika kombinationer av subjekt, verb och adverbial, exempelvis genom att använda du 

tillsammans med nu för att signalera en uppmaning.  

Direktiva huvudsatser kallas de satser vars finita verb har imperativform och som prototypiskt 

uppmanar till handling, som i Ät upp.  

SAG (4:728) beskriver olika sätt att uttrycka uppmaningar på och visar hur presens indikativ 

tillsammans med första persons pronomen pluralis kan användas tillsammans med presens och 

ett tidsadverbial som ”uppmaning till gemensam handling”, som i Vi äter tacos i kväll. 

Alternativa sätt att uttrycka uppmaningar beskrivs vara maskerade i, exempelvis, en vädjan 
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Snälla, vi äter tacos i kväll (SAG 4:723). Dessa maskeringar kan konventionaliseras och ett 

nytt sätt att ge uppmaningar spridas.  

Ett annat alternativ att uttrycka uppmaningar är deklarativa huvudsatser med andra personens 

pronomen som subjekt, t.ex. Du äter upp din tacos nu! (SAG 4:724). Även här förekommer 

uppmaningen med ett tidsadverbial. I dessa fall används deklarativa huvudsatser för att tala om 

ouppfyllda handlingar (SAG 4:699).   

I SAG beskrivs även hur presens kan användas för att beskriva en handling förlagd i framtiden 

men presens indikativ förekommer då tillsammans med ett tidsadverbial eller annars tydligt 

framgå i kontexten eller situationen, som i Jag är där om en timma (SAG 4:213). Aktionsarten 

är oavgränsad och vore satsen utan tidsadverbial skulle uttalandet tolkas som gällande för 

stunden.   

Huruvida det finns ett adverbial i satsen är av betydelse och SAG beskriver att presens indikativ 

kan användas för att uttrycka uppmaningar i vissa situationer. Deklarativa huvudsatser utan 

pronomen kan i vissa fall användas som uppmaningar (SAG 4:724). Exemplet Underrättelse 

om vigsel sändes genast av vigselförrättaren till pastorsämbetet i den församling där vigseln 

antecknas ges. I exemplet återfinns en tidsangivelse.  

SAG (4:715) beskriver vidare att uppmaningar främst görs med aktionsverb, vilket motsvarar 

materiella processer som beskriver att något händer eller att någon gör något (jmf Holmgren & 

Karlsson 2013:80). I vissa situationer kan även förändring av sinnesstämning uppmanas, som i 

Lugna ner dig. 
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3 Tidigare forskning om texter i offentligheten 

Nedan redogör jag för den tidigare forskning som min studie anknyter till. Först redogör för 

forskning som gjorts utanför Sveriges gränser, för att sedan redogöra för forskning på svenska 

texter. Forskningen rör sig på olika språkliga nivåer: ideationell nivå, interpersonell nivå och 

grammatisk nivå. Text i kontext diskuteras, då kontexten är en grundläggande del inom SFG. 

Jag lyfter även forskning om syntax i svenskan. Slutligen redogör jag för hur den systemisk-

funktionella grammatiken kan anpassas till olika språk.  

3.1 Internationell forskning om värdegrundstexter 

Den internationella forskningen om värdegrundstexter (eller motsvarande) har inte främst 

fokuserat på verbs tempus eller modus utan på vilka konsekvenser som själva företeelsen av 

texterna kan få och hur makt realiseras i dem. För min studie är det relevant då jag vill koppla 

konstruktionen till en högre nivå och diskutera eventuella konsekvenser av förekomsten av vi 

är-konstruktionen. Den internationella forskningen möjliggör en jämförelse med policy 

documents och hur liknande texter kan användas och tolkas i sin kontext. 

Internationella motsvarigheter till de svenska värdegrundstexterna kan kallas mission 

statements och policy documents. Sara Ahmed (2007) har undersökt hur dokumentation som 

beskriver ett arbete emot diskriminering riskerar att framställa arbetet som redan genomfört. 

Förekomsten av ett dokument som beskriver en organisation som jämställd kan förhindra både 

arbetet för en ökad jämställdhet och ytterligare undersökningar om organisationens faktiska 

jämställdhet. Ahmed (2007:603) diskuterar hur en text kan bygga upp en önskvärd bild av en 

organisation som inte nödvändigtvis speglar verkligheten, men som förhindrar ett fortsatt arbete 

för jämlikhet. Dokumentationen döljer på så vis en verklighet och förhindrar åtgärder (Ahmed 

2007:592). 

Hur staten i England styr genom ”soft governance” har undersökts av Jane Mulderrig (2011). 

Genom att kombinera korpuslingvistik, kritisk diskursanalys och SFG i undersökningen av 

språkbruket i statliga policydokument kommer hon åt det milda maktutövandet som framställer 

de anställda som mer självständiga. Explicita hierarkier inom byråkratin har bytts ut mot en ny 

form av ”soft power”. Den mildare maktutövningen är mindre synlig och förutsätter ”individual 

volition” (2011:51f). Genom att imperativa satser undviks blir auktoriteten mindre synlig även 

om den underliggande finns kvar. De språkliga medel som Mulderrig identifierar kallas 

”Managing Actions”. Dessa konstruktioner ser olika ut och realiseras bland annat genom 

verbvalen expect och encourage, som målar upp ett framtida scenario utan att explicit uttrycka 

att någon måste göra något. Det som sker, enligt Mulderrig (2011:51), är att framtida mål som 

kräver förändring hos de anställda beskrivs och specificeras, snarare än att någon kongruent 

befalls att handla. Genom att specificera ett framtida förhållande minskar utrymmet för 

förhandling. Det som sker är att avsändaren antar medarbetarnas vilja att följa dokumenten 

genom att dokumenten specificerar ett framtida scenario som kräver förändring (Mulderrig 

2011:52). 
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I artikeln ”On the force potential of strategy texts: a critical discourse analysis of a strategic 

plan and its power effects in a city organization" (2010) undersöker Eero Vaara, Virpi Sorsa 

och Pekka Pälli en strategiplan i en finsk stad. Genom att använda sig av kritisk diskursanalys 

studerar de textens mikro- och makronivåer. Vaara m.fl. (2010:685) finner fem framträdande 

drag i texten, nämligen att den är självlegitimerande, den innehåller en speciell terminologi, 

den är diskursivt innovativ, den tvingar fram konsensus genom att anta att konsensus finns och 

den skapar förpliktelse genom specifika grammatiska drag. De språkliga och grammatiska 

dragen som skapar förpliktelse är påståendesatser, men en djupare analys av verbtyp eller 

subjekt i satserna görs ej. Vaara m.fl (2010) menar att påståendesatserna blir imperativa och 

använder Hallidays begrepp metaphors of mood för att förklara fenomenet.  

3.2 Nationell forskning om värdegrundstexter 

Den nationella forskningen om värdegrundstexter är relativt ny och gjord inom det projekt som 

den föreliggande studien anknyter till. Det är främst generella drag i texterna som 

uppmärksammats.  

Nyström Höög (2015:9f) undersöker tre olika myndigheters värdegrunder och lyfter 

gemensamma drag som finns i dem. Då texterna är olika långa torde det inte finnas anledning 

till kvantifieringar, men tendenser gällande ordval och avsaknad av satskonnektioner kan likväl 

göras. Orden i värdegrunderna är abstrakta och specificeras inte. Ett drag som Nyström Höög 

(2015:10) menar är en framträdande skillnad mellan skolans värdegrund visavi Polisens och 

Socialstyrelsens texter, är att skolans texter innehåller en stor mängd förpliktelse-modalitet. 

Dessa saknas i de två andra dokumenten som istället innehåller presens indikativ ofta efter ett 

vi (Nyström Höög 2015:10). Pronomenet åsyftar i dessa satser medarbetarna i organisationen. 

Rent språkligt resonerar Nyström Höög (2015:12) att dessa värdegrundstexter inte utgör en 

svårförståelig genre, men påpekar samtidigt att det dubbla tilltalet och syftet kan orsaka 

problem för läsaren.    

Anders Björkvall presenterar i artikeln ”Critical genre analysis of management texts in the 

public sector. Towards a theoretical and methodological framework” (2018) en analys av en 

värdegrundstext och ett förslag till en kritisk genreanalys. Typiskt för värdegrundstexten är att 

den beskriver de anställda, både i bilder och i ord (Björkvall 2018:57). I den språkliga analysen 

av värdegrunden lyfter Björkvall (2018:69) fram stilfiguren syntaktisk parallellism, vilket 

innebär att meningsbyggnaden upprepas. En vanlig mening består av pronomenet vi följt av ett 

finit verb, så som gör, tänker eller är (ibid.). Björkvall menar att konstruktionen hjälper läsaren 

att komma ihåg textens innehåll. Värdena är ofta icke-modifierade, vilket får betydelse för hur 

språkhandlingen kan besvaras. Att motsätta sig ett påstående och ge en icke-prefererad respons 

innebär att mottagaren även motsätter sig identiteten som anställd på myndigheten (Björkvall 

2018:72).  
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3.3 Ideationella analyser av texter i offentligheten 

Ideation, utifrån SFG, har studerats på svenskt material i ett flertal studier. Nedan tar jag upp 

en studie på texter som liknar mitt material och med en metod som liknar den som jag kommer 

att använda.  

Jannika Lassus har i avhandlingen Betydelser i barnfamiljsbroschyrer (2010) undersökt 

synliggörandet av en tänkt läsare, en institution samt vilka betydelser som knyts till dem. Den 

teoretiska utgångspunkten i avhandlingen är systemisk-funktionell lingvistik och kvantitativt 

analyseras ordval medan språkhandlingar och modala hjälpverb analyseras kvalitativ i den 

ideationella metafunktionen. Lassus visar att uppmaningar främst görs med det modala verbet 

ska och att imperativer är ovanliga.  

Broschyrerna som Lassus undersöker är riktade till en medborgare och medborgaren tilltalas 

främst som du och tilldelas rollerna aktör, mottagare, bärare eller talare. Institutionerna skrivs 

inte fram som deltagare i texterna men återfinns i bland annat omständigheter.  

Lassus har även bidragit med att kategorisera ett stort antal svenska verb i kategorierna 

materiella, relationella, verbala och mentala. Lassus (2010:125) påpekar dock på flera ställen 

att kategoriseringen av verbprocesser inte är hennes primära syfte och att det krävs mer kunskap 

och undersökning om svenskans verbprocesser.  

3.4 Interpersonella analyser av texter i offentligheten 

Ytterligare en dimension av språket är den interpersonella metafunktionen där bland annat 

språkhandlingar analyseras. De två studier som jag nedan beskriver problematiserar 

realiseringar av språkhandlingar och tolkningsmöjligheter samt tillämpbarheten av SFG på 

kravställande språkhandlingar i svenskan.  

Läsarperspektivet i den interpersonella metafunktionen undersöks och problematiseras av 

Leena Hamberg, som i artikeln ”Alternativa läsarroller i en arbetsplan” (2011) analyserar 

dokument från skolans värld. Genom systemisk-funktionell analys undersöker Hamberg 

dokumenten i tre steg: lexikogrammatiskt, semantiskt och slutligen relationen däremellan. 

Något som är avgörande för tolkning av satser och språkhandlingar är vem läsarrollen tillskrivs. 

Hamberg (2011:141) exemplifierar detta och visar hur olika läsaridentiteter skapas i en text, 

både av avsändare och av läsare. Lärarna i skolverksamheten tillskrivs ofta rollen som subjekt 

i satserna i form av pronomenet vi eller som pedagoger (Hamberg 2011:142).  

De vanligast förekommande verbformerna är icke-modala verb i presens och det förekommer 

inga interpersonella satsadverbial, så som alltid och ibland. Presens indikativ i texter kan tolkas 

som påstående, uppmaning och erbjudande beroende av vilken roll läsaren har. En sats med 

förpliktelsemodaliteten ska har en begränsad tolkningsmöjlighet och kan endast uppfattas som 

en uppmaning eller ett påstående (Hamberg 2011:146). Kongruenta realiseringar, alltså 

imperativsatser, minskar ytterligare tolkningsmöjligheterna och stänger texten för flera typer 

av läsare (Hamberg 2011:147). 
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Det finns olika tolkningsmöjligheter beroende på vilka lexikogrammatiska val som görs. Även 

mottagaren styr vilken tolkning som görs och den inkongruenta tolkningen görs främst av 

pedagoger som berörs av hur skolan styrs. Texten fyller alltså två syften, dels som ett 

styrdokument och dels som en beskrivning som elever och föräldrar kan ta del av. De läsarroller 

som framkommer är medarbetare, alltså lärarna, och kund, alltså föräldrarna. Hamberg 

(2011:145) diskuterar även en tredje potentiell part som inte är varken lärare eller förälder, 

nämligen tjuvlyssnaren. Tjuvlyssnaren/läsaren är den som inte berörs av språkhandlingen, i 

exempelvis kongruenta uppmaningssatser riktade till medarbetarna.    

Ytterligare en studie med fokus på det interpersonella meningsskapandet är Helgessons studie 

av platsannonser (2011). Helgesson undersöker med hjälp av SFG hur krav ställs på 

arbetssökande i platsannonser. I annonserna identifieras olika grammatiska metaforer som sätt 

att ställa krav på och kraven ställs företrädesvis med påståendesatser som i olika grad är 

modifierade. Helgesson analyserar metaforerna genom att dela upp dem i subjektiva och 

objektiva kategorier. Subjektiva modalitetsmetaforer är dem där avsändaren framträder som 

subjekt, som i ”Jag vill att du kommer i tid till lektionen” (Helgesson 2011:128). Objektiva 

modalitetsmetaforer är dem där det används i fundamentet och objektet förskjuts till höger i 

satsen, som i ”Det är önskvärt att du kommer i tid till lektionen” (ibid.).  

Helgesson har dock identifierat andra sätt att ställa krav på de sökande där SFG inte lika väl 

fungerar som analysverktyg. Ett sådant exempel är meningen Du är självgående (Helgesson 

2011:137). För att kunna förklara meningens kravställande funktion i platsannonser efterfrågar 

Helgesson (2011:137) en utveckling och kombination av de interpersonella och ideationella 

nivåerna, samt en kartläggning av den ideationella lexikogrammatiken i uppmaningssatser.  

3.4.1 Läsarperspektiv och identifikationsmöjligheter 

I vi är-konstruktionen finns det ett pronomen i första person plural. Men vem är egentligen vi 

och kan läsaren inkluderas i det? Läsarperspektiv och identifikationsmöjligheter i offentliga 

texter har undersökts på olika texter i Sverige. Nedan redogör jag för viktiga studier som visat 

och problematiserat användningen och olika tolkningar av, främst, pronomen.  

I avhandlingen Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation 

undersöker Hanna Sofia Rehnberg (2014) hur organisationer använder sig av berättelser för att 

uppfylla sina behov. Rehnberg använder SFGs begrepp ideationell och interpersonell funktion 

hos språket och använder verbprocesser främst som ett sätt att synliggöra vilka roller som skrivs 

fram i berättelserna. Istället används ideation för att synliggöra de strategiska berättelsernas 

innehåll på en övergripande nivå (Rehnberg 2014:51). Rehnberg drar slutsatsen att den 

interpersonella funktionen är den dominerande men även att ideationen används som resurs för 

att skapa interpersonella relationer. Det betyder att berättelsers språkliga drag används för att 

skapa och upprätthålla sociala relationer och skapa identifikationsmöjligheter. 

Rehnberg (2014:231) menar att betydelseskapande görs genom interaktionen och att läsarna 

inbjuds att vara aktiva medskapare och inte enbart tillskrivs en passiv roll. Språket som används 

i berättelserna förmedlar intimitet och informalitet, vilket påverkar hur organisationen 
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framställs. Det handlar inte om att verkligen vara nära kunden utan att framställa sig som nära 

kunden (Rehnberg 2014:241).   

Identitet och identifikationsmöjligheter är något som Anna-Malin Karlsson undersöker i 

artikeln ”Vad vill vi att kunden ska köpa? En diskursanalytisk studie av identifikations-

möjligheter i texter för butiksanställda” (2004). Karlsson (2004:64) börjar med att definiera den 

nya arbetsordningen som ett resultat av globalisering och informationsteknologi vari materiell 

produktion ersätts av kunskapsproduktion. I texter som används på arbetsplatsen framställs och 

skapas en engagerad och målinriktad medarbetare (Karlsson 2004:65). Val och användning av 

pronomen blir i dessa kontexter viktiga och visar på författarens ”perspektiv och 

identifikationsram” (Karlsson 2004:70), vilket innebär att läsaren erbjuds på förhand givna 

roller.  

Karlsson (2004:70) redogör för tidigare kartläggningar av pronomenet vi:s funktion och visar 

olika funktioner beroende på betydelseomfång, syftning i förhållande till mottagare samt 

hänsyn till kommunikationssituation. De användningar som Karlsson (2004:72) identifierar är 

vi som inkluderande eller exkluderande och avgörande för identifikationen är kontexten och 

eventuella kontrasterande pronomen. Närliggande verb och de processer som de innefattar är 

också avgörande för tolkning (Karlsson 2004:84). En konsekvens av kontextens betydelse för 

tolkning av pronomen är att läsaren kan erbjudas olika identifikationsmöjligheter beroende om 

läsaren är anställd eller kund. Att just pronomenet vi används framhäver Karlsson (2004:79) 

vara typisk i den nya arbetsordningen där syftet är att skapa just medarbetare. 

Funktionen hos pronomenet du har problematiserats och undersökts av Lena Lind Palicki. Lind 

Palicki (2010) undersöker Försäkringskassans broschyrer och fokuserar bland annat på vilka 

olika deiktiska rum som framkommer i text. Deixis betyder att extralingvistiskt eller språkligt 

peka ut någon/något och rum innebär i uttrycket referenten och vilka som kan ingå i, 

exempelvis, pronomenet du. En nominalfras kan referera till något specifikt eller generiskt 

(Lind Palicki 2010:55).  Lind Palicki (2010:55) identifierar snäva och vida rum och visar hur 

du-tilltalet används i det snäva deiktiska rummet. Vi-tilltal används i vida deiktiska rum och 

inkluderar fler personer än du. Pronomenet du är ett individuellt tilltal men det innebär inte att 

flera referenter inte ingår i begreppet. Lind Palicki (2010:55) menar att tilltalet alltid refererar 

till ett kollektiv i texter, exempelvis i Försäkringskassans. Viktigt i analysen av deiktiska rum 

är att ta hänsyn till textkonventioner. Lind Palicki avslutar med att understryka att du-

användningen medför en ökad exkludering i relation till vi-användning.  

3.5 Text och kontext 

Värdegrundstexter används i specifika kontexter som utgörs av de myndigheter där texten 

används. Kontexten påverkar hur innehållet tolkas och nedan presenterar jag studier som gjorts 

på registerlån och på betydelsen av kontexten vid tolkning av språkliga yttranden. Registerlån 

ska här förstås som att språkliga drag som är typiska för en viss kontext förekommer i en 

oväntad kontext (Nord 2013:45). 
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I artikeln ”Svårförklarlig likhet? Om kontextförståelse och journalistiska drag i reklamtexter” 

jämför Andreas Nord (2013:33) genrerna reklamannonser och reportage. Nord (2013:33) menar 

att det inom SFG inte finns tillräckliga verktyg för att analysera relationen mellan text och 

kontext och att detta är en brist i teorin. Nord understryker att hans artikel inte presenterar en 

lösning på problemet men att det är viktigt att peka på bristen. För att göra sin jämförelse och 

problematisera text och kontext genomför Nord en textanalys och en enkätundersökning.  

Språkligt visar Nord (2013:40) att genrerna är lika när det gäller användningen av preteritum, 

referenter i texten samt hantering av värderingar och röster. Annonserna efterliknar 

journalistiska reportage och förflyttar därmed ett register från en kontext till en annan. Nord 

(2013:44) talar här om registerlån och om att texten såväl är formad av, som formande av 

kontext. Trots den språkliga likhet som råder tycks inte läsarna ha svårt att identifiera 

annonserna som just annonser. Däremot kategoriserar de flesta läsare de journalistiska texterna 

som annonser.  

Relationen mellan register och kontext är således komplex och några tydliga gränser och regler 

finns inte. Genom att låna språkliga drag från en annan genre är det möjligt att framkalla en 

liknande situation som finns hos den långivande texten (Nord 2013:44). Är läsaren inte 

medveten om lånet kan texten tillskrivas en felaktig kontext, alltså att annonsen läses som ett 

reportage. 

Anna-Malin Karlsson redogör för metaforer i artikeln ”Var finns betydelsen – i semantiken, i 

grammatiken eller i kontexten?” (2005). Språkliga yttranden kan analyseras utifrån olika 

infallsvinklar och fokus kan ligga på formen eller funktionen. I beskrivningen av metaforer 

listar Karlsson sju olika typer, vilka är processvalsmetafor, processmetafor, kvalitetsmetafor, 

statisk förbindelsemetafor, dynamisk förbindelsemetafor, modalitetsmetafor och yttrande-

funktionsmetafor (2005:98). Yttranden kan tolkas genom att analysera ordval eller, exempelvis, 

tempusböjning.  

Karlsson (2005) menar dock att metaforbegreppet kan finnas utanför själva yttrandet. Istället 

måste mottagaren inräkna yttrandets kontext, exempelvis den text i vilken yttrandet finns. Att 

se språket på det viset medför att metaforen blir kontextuell och att betydelsen förflyttas till ett 

större sammanhang. Kontexten sätter därmed upp specifika tolkningsramar för språkliga 

yttranden och tolkningen blir en s.k. situationell tolkning där yttrandet rekontextualiseras via 

genren (Karlsson 2005:102).  

Att tolka språkligt inkongruenta uttryck sker hos mottagaren, vilket innebär att mottagaren 

måste ha en viss läskompetens. Karlsson (2005:103) förlägger således betydelsen till kontexten 

och understryker betydelsen av läsarens kompetens. Om en läsare inte är bekant med en genre 

kan tolkningen av inkongruenta uttryck bli svår.  

3.6 Grammatiska analyser av texter i offentligheten 

Som beskrivet i avsnitt 3.2 är ett framträdande drag i värdegrundstexterna syntaktisk 

parallellism och avsaknad på textbindning. För att kunna relatera syntaxen i konstruktionen till 
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bruksprosa generellt presenterar jag nedan studier som gjorts på skrivet språk som visar vad 

som vanligtvis står i fundamentet.  

Det finns flera studier som har undersökt andelen fundament med subjekt i svenskan. Studierna 

varierar en del i ålder och material, men uppvisar likväl liknande tendenser oavsett tid och 

genre. Westman (1974:155ff) anger att procenten kan variera mellan 59 och 64 % för subjekt i 

fundament i svenskan. I Westmans (1974:155ff) undersökning av svensk bruksprosa kan hon 

visa att subjekt eller formella subjekt återfinns i fundamentet i 64 % av gångerna, objektets 

frekvens i fundamentet ligger på 2,3 %, adverbialets frekvens ligger på 30,8 % och övriga 

satsdelar står för 3 %. Bohnacker & Rosén (2009) studerar placeringen av subjekt i fundament 

ur ett tvärspråkligt perspektiv hos vuxna infödda talare av svenska och tyska. I deras material 

jämför de med infödda talares skriftliga produktion i informella sammanhang och visar att 

subjektet finns i fundamentet i 73 % av gångerna (Bohnacker & Rosén 2009:153). Genrer kan 

påverka andel subjekt i fundament, vilket gör att resultatet kan variera något i skriven text.  I 

informell text är det, enligt studierna, vanligare med subjekt i fundament. 

3.7 Den systemisk-funktionella grammatikens utbredning och 
anpassning 

Att använda en grammatisk och språklig teori som vuxit fram ur och anpassats till ett annat 

språk än det som man själv analyserar är inte helt oproblematiskt. Engelskan och svenskan 

uttrycker exempelvis att ha ork olika (eng. manage, be bothered with). Nedan exemplifierar 

och redogör jag för olika anpassningar av SFG som gjorts för att motivera min egen användning 

och problematisering av den.  

Utifrån Hallidays arbete har den systemisk-funktionella grammatiken som teori och metod 

funnit sin väg in i andra språk. Relationen språk emellan är ofta komplex, vilket har föranlett 

en anpassning av SFG till specifika språk, eller i vissa fall en språkgren, så som för de nordiska 

språken. I Sverige gavs det 2006 ut en introduktion till SFG sv Per Holmberg och Anna-Malin 

Karlsson som heter Grammatik med betydelse - en introduktion till funktionell grammatik. 

Boken har inte som syfte att vara en heltäckande beskrivning av modellen på svenska utan 

fungerar istället som en introduktion.  

Andra anpassningar till andra språk än engelska har gjorts, exempelvis för finskan och för 

spanskan. Beskrivningarna tenderar att bli kontrastiva då de utgår från den engelska förlagan 

och modellen behöver därmed anpassas för att passa det aktuella språket. Arús och Lavid (2001) 

har koncentrerat sig på relationella processer i engelska och spanska och har både ett teoretiskt 

och ett tillämpat perspektiv. De anpassar Matthiessens engelska beskrivning till spanskan och 

visar på skillnader i användning, vilket föranleder en anpassning av modellen. Exempelvis 

pekar de på skillnaden i användningen av verbet march/marchar och understryker betydelsen 

av att i spanskan skilja mellan ergativa och transitiva verb (Arús & Lavid 2011:62). Vidare 

anpassar Shore (1992) SFG efter ett icke-indoeuropeiskt språk: finskan. Shore kategoriserar i 

avhandlingen finska verb enligt processindelningen i SFG. Bland annat visar Shore (1992:277) 
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att det för finskans del är möjligt för ett verb att vara både en materiell process och en mental 

process.  

Att modellen står under ständig utveckling vittnar uppdateringen av originalboken om. Just den 

kontinuerliga uppdateringen och utvecklingen av modellen är även orsaken till att Holmberg & 

Karlsson (2013:9) valt att presentera en grundläggande modell vars syfte inte är att redogöra 

för alla detaljer. På flera ställen i boken efterfrågas mer forskning på området om verbprocesser 

på svenska. Jannika Lassus (2010:125) är ytterligare en språkforskare som pekar på avsaknaden 

av studier som undersöker huruvida en finmaskigare indelning av processer är nödvändig för 

svenskan eller inte. Holmberg (2014:27) stämmer också in i efterfrågan efter studier som inte 

bara tillämpar metoden och teorin, utan även utvecklar den och kategoriseras svenska verb. Här 

hoppas jag att min undersökning kan bidra med en anpassning av SFG till svenska verb.  

3.8 Teoretiska utgångspunkter i föreliggande studie 

Den ovan beskrivna forskningen angriper texter och språkliga yttranden utifrån olika 

analysingångar. Då jag fokuserar på en specifik konstruktion och inte hela texter är det ingen 

studie som helt matchar mitt syfte utan var och en är relevant på olika sätt för min studie.  

Gemensamt för Vaara et.al. (2010), Nyström Höög (2015), Björkvall (2018), Hamberg (2011) 

och Helgesson (2011) är att de gör sin analys på 1–3 texter. De slutsatser de drar är därmed 

baserade på en näranalys av ett fåtal dokument. Min studie bidrar med att analysera ett större 

antal texter men med fokus på en specifik konstruktion. Konstruktionen är dessutom 

återkommande i den tidigare forskningen men ingen har gjort en djupare analys av vad den kan 

bestå av.  

Tidigare forskning, främst Lassus (2010), liksom beskrivningar av SFG på svenska, betonar att 

anpassningen är en förenkling av den engelska ursprungsteorin. Då språk används olika 

föranleder det en djupare metodologisk undersökning där exempelvis processtyperna testas på 

svenskan för att se dels vilka verb som klassas som vilken process, dels vilka processer som 

behövs för att beskriva svenskans verb. En frågeställning i min undersökning syftar till att 

utifrån värdegrundstexter dela in verb i processer och att problematisera processkategorierna.  

Rent metodologiskt fungerar Lassus (2010) indelning av verb som en hjälp vid osäkerhet vid 

klassificering. Dock med försiktighet då Lassus, vid klassificering av processer, använt ett 

datorprogram för att sortera och identifiera verb. Samma verb kan i olika kontexter realisera 

olika processer.  

Olika läsaringångar och hur dessa kan beskrivas och analyseras bidrar Hambergs (2011) artikel 

med. Analysmodellen för pronomen som inkluderande eller exkluderande hämtar jag från 

Karlsson (2004) och Lind Palicki (2010). 

Björkvalls begrepp syntaktisk parallellism (2018:69) för att beskrivet språket i värdegrunder 

som repetitivt kommer att användas och relateras till tidigare forskning och svensk syntax. 
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Björkvalls studie (2018) möjliggör även att jag kan koppla mina resultat till ett makroperspektiv 

då studien har undersökt tillämpning av värdegrundstexter.  

Forskning om text och kontext bidrar med viktiga utgångspunkter när analysen rör sig på det 

interpersonella planet och vilka tolkningsmöjligheter som finns vid läsningen, samt vid 

problematiseringen av presens indikativ som grammatisk form.  

De internationella studierna av motsvarande värdegrundstexter har undersökt dem ur ett 

politiskt och samhälleligt perspektiv men ändå berört språkliga egenskaper i dem. Med hjälp 

av den forskningen kan jag koppla en analys på mikronivå till en högre nivå där 

värdegrundstexters syfte och funktion kan problematiseras. De nationella värdegrunds-

texternas språkliga egenskaper kan då relateras till internationella policytexter.  
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4 Material och metod 

Nedan redogör jag för mitt material och min metod. Hur jag valt värdegrundstexter och hur jag 

excerperat konstruktioner ur de valda texterna beskrivs först. Därefter beskriver jag hur min 

metod ser ut och i vilka steg som jag har gjort min analys.   

4.1 Material 

För att kunna undersöka vi är-konstruktioner utgår jag från det insamlade materialet för 

projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter. Databasen 

består av 230 värdegrundstexter som används vid statliga förvaltningsmyndigheter. Då 

undersökningen anknyter till ett pågående forskningsprojekt innebär det att den är materialstyrd 

samtidigt som jag inte studerar materialet i sin helhet utan fokuserar på ett framträdande drag i 

texterna. 

Den första avgränsningen som jag gör är att sortera bort värdegrundstexter som är skrivna av 

högskolor och universitet av den anledningen att de använder sig av en tydlig 

marknadsföringsstrategi för att locka till sig studenter samt att de sällan innehåller de mönster 

som jag är intresserad av. Andra myndigheter som tidigt sorteras bort är museer, länsstyrelser, 

kommuner och landsting på grund av att deras värdegrundstexter saknar den konstruktion som 

jag är intresserad av.  

Min nästa urvalsstrategi är att välja texter där ordet värdegrund återfinns som rubrik eller i nära 

anknytning till texten. Ett urvalskriterium är att texten ska behandla attityder och arbetssätt hos 

medarbetarna. Då vissa av texterna i databasen består av årsredovisningar är det nödvändigt att 

begränsa urvalet även inom en myndighets dokument. Exempelvis har jag analyserat endast en 

sida i ett dokument bestående av 14 sidor i texten från Brottsförebyggande rådet.  

För att fördelningen av material ska vara jämnt spridd över de statliga departementen delar jag 

in myndigheterna utifrån vilka departement de sorterar under, för att sedan välja samma antal 

ur dessa kategorier. Efter indelningen i departement väljs tre myndigheter från varje 

departement. Ett alternativ hade varit att fokusera på ett departement eller på en region i 

Sverige, men då myndighetstexterna är en ytterst heterogen textgenre finner jag det lämpligare, 

med tanke på mitt syfte att analysera vi är-konstruktioner, att välja myndighetstexter spridda 

över fler departement. 

Alla satser med ett verb i presens klassas inte som vi är-konstruktioner. Allmänna påståenden 

om sakers förekomst bortsorterats, då de inte fyller samma funktion som vi är-konstruktioner. 

Ett exempel på detta är: Konkurrensverkets värdegrund knyter an till regeringens 

prioriteringar av en god förvaltningskultur. Däremot inräknas konstruktioner som uttrycker 

modalitet i form av modala verb (kan, bör, ska etc.) eftersom de uttrycker önskade värden och 

förhållningssätt. 
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När urvalet är gjort baserat på departement, förekomst av titeln värdegrund samt förekomst av 

vi är-konstruktioner eller förpliktelsemodalitet består mitt material av 27 texter från lika många 

myndigheter och 9 departement. De myndigheter som ingår i mitt material redovisas i bilaga 1. 

Ur dessa 27 värdegrundstexter har 351 vi är-konstruktioner identifierats och excerperats. 

Då undersökningen inte primärt är kvantitativ har jag inte eftersträvat att ha samma antal ord 

eller meningar från varje myndighetstext. Bilder beaktas inte i undersökningen och inte heller 

huruvida texten är skriven i punktform eller ej. Direkta citat ur statens värdegrund analyseras 

inte heller.  

Även så kallad ramtext, dvs. text som fungerar som en introduktion till presentationen av 

värden, ingår i mitt material. Jag använder ramtexten för att se huruvida den uttrycker modalitet 

eller ej. Användandet av en sådan modalitet kallar jag ”ska i ramtext” då modaliteten finns 

utanför den text som analyseras. 

De 27 texterna har valts ut av olika anledningar. Min primära anledning är att jag vill ha en 

jämn fördelning över departementen för att täcka in olika varianter av konstruktionen. Även 

om konstruktionen kallas vi är tycks det finnas andra komponenter som förekommer. Hade jag 

bara valt ett departement hade det varit svårare att säga något mer generellt om konstruktionen 

i värdegrundstexter som ny genre. Var och en av de 27 texterna bidrar till att visa på 

konstruktionens spridning och på ett återkommande genredrag som existerar oberoende av vem 

avsändaren är.  

4.2 Metod 

För att öka förståelsen för vi är-konstruktionen i värdegrundstexter kommer jag att närma mig 

konstruktionen utifrån tre ingångar: en grammatisk, en ideationell och en interpersonell. De två 

sistnämnda, den ideationella och den interpersonella, är systemisk-funktionella medan den 

grammatiska utgår ifrån SAG:s grammatikbeskrivning av svenskan. Orsaken till att jag närmar 

mig konstruktionen från dessa ingångar är att jag vill veta vad den kan bestå av, vilka processer 

som realiseras samt hur den mellanmänskliga relationen skrivs fram. 

4.2.1 Grammatisk analys 

Det första steget i min analys består av att föra in de excerperade konstruktionerna i ett 

satsschema där jag visar vad som kan utgöra satsdelarna subjekt och verb. I en sådan analys 

framkommer även var subjektet placeras, alltså i fundamentet eller efter det finita verbet. Jag 

kallar analysen för grammatisk analys och i den ingår dels ordval, alltså vilka verb som används 

och vad som utgör subjekten, dels vilket tempus och modus som verbet står i.  

Subjekten kategoriseras utifrån SAG:s grammatik och jag visar vilka ordklasser som kan 

användas i konstruktionen. Underförstådda subjekt, i s.k. elliptiska konstruktioner, som i 

andrakonjunkten i (4.1) räknas separat. 
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(4.1) Vi är hungriga och vill ha mat. 

Placeringen av subjekten redovisas även i den första fasen för att kunna relateras till svenskans 

informationsstruktur. 

4.2.2 Ideationell analys 

Efter att ha beskrivit vad konstruktionen kan bestå av och hur syntaxen ser ut går jag vidare 

med analysen för att ta reda på vilka processer som realiseras genom de verb som används. Jag 

har i fas 1 identifierat alla verbfraser och subjekt och kan nu analysera vilka processer och 

deltagare som de realiserar i den ideationella betydelseskapandet. I första hand utgår jag från 

den svenska SFG-beskrivningen i Holmberg & Karlsson (2013) för att besvara andra delen av 

frågeställning två: vilka processklassificeringar blir problematiska? 

Att jag utgår från den svenska beskrivningen av SFG innebär att jag primärt arbetar med fyra 

processer: materiella, relationella, verbala och mentala. Det finns dock begränsningar med en 

sådan indelning och resultatet kan bli att alltför olika processer sorteras in under samma 

kategori fast de egentligen uttrycker olika processer.  

För att skillnader i kontexten inte ska missas analyserar jag mitt material manuellt. Alternativet 

hade varit ett klassificeringsprogram. Den metoden använder sig Lassus av för att kvantitativt 

kategorisera svenska verb i de olika processerna. Med hjälp av UAM Corpus tool kan Lassus 

(2010:124) koda verb och på så vis kunnat kategorisera ett stort antal satser.  

När satsen består av en längre verbfras gäller följande: ”[det] verb som bestämmer vilken typ 

av deltagare det handlar om bestämmer också vilken processtyp det handlar om” (Holmberg & 

Karlsson 2013:76–77). Det innebär att jag klassar verbfraser vill göra som en materiell process 

även om vilja är en mental process. Men frasen uttrycker mer än den enkla gör, men påverkan 

sker i den interpersonella metafunktionen. Processen är fortfarande densamma men talarens 

inställning ät tydligare och kongruent med språkhandlingen. Vill uttrycker alltså talarens vilja, 

och om pronomenet vi används även gruppens (förmodade) vilja. 

I varje verbprocess räknar man inom SFG med minst en deltagare. I min analys fokuserar jag 

bara på en s.k. förstadeltagare eftersom det är förstadeltagaren och processen som ”utgör” vi 

är-konstruktionen (Holmberg & Karlsson 2013:75f). Eventuella andradeltagare används i den 

mån de behövs för att identifiera verbprocessen. Deltagare i processerna är följande: aktör i 

materiella, upplevare i mentala, bärare i attributiva relationella, utpekad i identifierande 

relationella, den existerande i existentiella relationella och talare i verbala (Holmberg & 

Karlsson 2013:102). I och med att jag har beskrivit vad som kan vara subjekt i konstruktionen 

kan jag även se vad som kan realiseras i de olika deltagarrollen. Form och funktion kombineras 

således. 
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4.2.3 Interpersonell analys 

Efter att de möjliga komponenterna kartlagts, processerna beskrivits och klassificeringen 

problematiserats, går jag vidare i analysen och fokuserar på vilka språkhandlingar som uttrycks 

och (den eventuella) förekomsten av modalitet. Läsarens frihet till tolkning och respons samt 

avsändar- och mottagarroll analyseras i den här fasen. De språkliga drag som i materialet 

påverkar den mellanmänskliga kommunikationen är ska i ramtext, modifierade konstruktioner, 

passiva satser, modifierande adverbial samt läsar- och referentperspektiv. 

Ska i ramtext innebär att modalitet uttrycks explicit i texten som omger den värdegrundstext 

varur jag excerperat vi är-konstruktionen. De 27 valda texterna kategoriseras utifrån om ska i 

ramtext finns eller inte finns.  

Modifierade konstruktioner är de verbfraser som består av en tvåordig verbfras, så som ska 

vara eller måste anpassa. I dessa uttrycks avsändarens inställning till det sagda, vilket påverkar 

kommunikationen på i den interpersonella metafunktionen.  Betydelsen av sådan modalitet och 

i vilka konstruktioner de förekommer visar jag i den här fasen.  

Passiva satser möjliggör att agens kan förflyttas utanför satsen och ”osynliggöras”, som i Min 

katt dödades igår. Motivet till att använda en passiv konstruktionen i exemplet kan vara att det 

är okänt vem som dödade katten. Men det kan även vara så att avsändaren vill dölja personen 

bakom händelsen.  

Även modifierande adverbial analyserar jag i den interpersonella analysingången. Adverbial är 

satsdelar som anger omständigheter, så som tid och rum. Som visat i avsnitt 2.2 kan adverbial 

påverka funktion hos presens indikativ och det är av den anledningen jag undersöker eventuell 

förekomst och typ av adverbial i den här fasen.  

Slutligen ser jag även till läsar- och referentperspektivet hos subjekten i vi är-konstruktionen. 

Subjekten identifierade jag i den första fasen och i den interpersonella analysen ser jag till hela 

satsen för att se om subjektet är inkluderande eller exkluderande, vilka roller som skrivs fram 

samt läsarperspektivet. Hambergs (2011) perspektiv tjuvlyssnare, medarbetare och icke-

medarbetare/kund används. 

När det gäller pronomenet vi har jag följt A-M Karlssons (2004), Lassus (2010) och Lind 

Palicki (2010) metod och delat in dem i inkluderande och exkluderande. Om läsaren är en icke-

medarbetare är vi exkluderande medan vi är inkluderande om det är medarbetaren som läser. 

Tolkningen som exkluderande görs på samma grunder som hos Karlsson (2004:72), vilket 

innebär att jag ser pronomenet i sin kontext och om det explicit kontrasteras mot kunden7, 

omvärlden eller ni. Verbets aktionsart beaktas även och huruvida mottagaren kan vara ett 

subjekt i handlingen. Karlsson (2004:72) exemplifierar verbets betydelse och hävdar att 

                                                      
7  Myndigheter har ju inte kunder men värdegrundstexterna kan läsas av dem som inte arbetar på myndigheten, 

vilket påverkar tolkningen. Diskussionen om läsare som inte är medarbetare kallas i fortsättningen för icke-

medarbetare/kund, då kunden ibland nämns i vi är-konstruktionen. 
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medarbetarna på en arbetsplats inte rimligtvis är subjekt i handlingen summerat. Karlsson visar 

att det är ledningen som summerar verksamheten och arbetarna är inte med i processen. Ett 

tredje kriterium är om ny information finns kopplat till vi, vilket skulle fungera som 

exkluderande för läsarna (ibid.). Analysen kan dock inte enbart ske genom ren textanalys, jag 

tar även hänsyn till kontext och genre. 

För att kunna besvara mina frågeställningar och uppfylla mitt syfte väljer jag att utgå ifrån 

SAG:s beskrivning av svenskan och SFG:s förståelse för form och funktion. På så vis kan jag 

beskriva konstruktionens möjliga beståndsdelar, blottlägga de ideationer som ligger bakom 

konstruktionen samt visa vilken funktion konstruktionen har i den mellanmänskliga kommu-

nikationen. 
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En kombinerad analys, vari i konstruktionerna satts in, visas i figur 4.2. 

Figur 4.2. Metoden sammanfattad i tre steg. 

De excerperade konstruktionerna sätter jag först in i ett satsschema för att kunna beskriva 

syntaxen. Subjektets och verbets möjliga komponenter beskrivs också i den grammatiska 

analysen. Jag beskriver även verbens tempus och modus i den här fasen. 

Därefter fokuserar jag på verben och kategoriserar dem utifrån vilken process de realiserar. Till 

varje process finns en deltagare (dock ej i det imperativa moduset) och dessa beskrivs också. 

Analysen i den här fasen är inte helt oproblematisk då vissa verb kan tillhöra olika 
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verbprocesser beroende på innehållet i den övriga satsen. Exempelvis kan verbet röra tillhöra 

både materiella och relationella processer, jmf röra som i påverkar och röra som i fysisk 

beröring.  

Slutligen undersöker jag den interpersonella funktionen hos konstruktionen och visar på olika 

sätt att uttrycka modalitet. I den här fasen jobbar jag med de fyra språkhandlingarna och 

undersöker identifikationsmöjligheter beroende på läsare och referenser i satsen.  
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5 Grammatiska val i vi är-konstruktionen 

Nedan utgår jag ifrån och besvarar min första frågeställning, alltså frågan om vilka verb som 

kan användas i vi är-konstruktioner och vad som kan fungera som subjekt. Beskrivningen av 

konstruktionen är uppdelad i två avsnitt och jag redogör först för verben och sedan för 

subjekten. Totalt har jag identifierat 351 konstruktioner i mitt material, vilket innebär att jag 

analyserar lika många verb och subjekt. 

5.1 Verben 

Verbfrasen i vi är-konstruktionen presenteras nedan i två avsnitt; ett avsnitt där modifierade 

verb redovisas och ett avsnitt där omodifierade verb redovisas. Orsaken till uppdelningen är att 

underlätta den interpersonella resultatredovisningen där modifierade verb och omodifierade 

verb på olika sätt påverkar den mellanmänskliga funktionen. Verb utan modalitet presenteras 

först.  

Genom att föra in de excerperade konstruktionerna i ett satsschema blir det tydligt vad verb-

frasen kan bestå av, både gällande ordval och eventuell modalitet. Det resultatet som fram-

kommer efter den analysen presenteras nedan i avsnitt 5.1.1 och 5.1.2.  

5.1.1 Verb utan modalitet 

Vanligast i värdegrundstexterna är att ha satser med ett inledande pronomen som följs av ett 

verb i presens. Variationen i meningsbyggnad är inte stor och på andra plats finns det finita 

verbet medan innehållet i fundamentet växlar något. Totalt har jag identifierat 351 

konstruktioner, vilket innebär att lika många verbfraser finns i mitt material. Av dessa 351 

verbfraser består 312 av ett verb i presens indikativ. Det vanligaste verbet är vara, vilket 

framkommer av vad jag kallar konstruktionen, men det finns även ovanliga verb som endast 

förekommer en gång i materialet. Den totala listan över verb med enstaka förekomst redovisas 

i bilaga 1, medan tabell 5.1 visar de verb som förekommer fyra gånger eller fler.  
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Tabell 5.1. De finita verbens fördelning i vi är-konstruktionerna. 

  Andel 

Verb N enskilda verb verbgruppen 

är  87 27,8 % 27,8 % 

arbetar, har (2) 17 5,4%  10,8% 

tar 14 4,5 % 4,5 % 

skapar, visar (2) 12 3,8 % 7,6 % 

ger 10 3,2 % 3,2 % 

ser 8 2,5 % 2,5 % 

utvecklar 6 1,9 % 1,9 % 

använder, bidrar, strävar (3) 5 1,6 % 4,8 % 

agerar, delar, gör, känner, lär, möter, 

samarbetar, utgår (8) 

4 1,3 % 10,2 % 

verb som förekommer färre än fyra 

 gånger vardera 

82 0,3–1% 26,3 % 

Alla 312  100 % 

Som framgår i tabell 5.1 är det vanligaste verbet i värdegrundstexterna är. I tabell 5.1 redovisas 

de verb som förekommer fyra gånger eller fler, medan de resterande 82 verben redovisas 

gemensamt (men analyseras var för sig i kapitel 6).  

Gemensamt för de icke redovisade verben är att de används i en positiv kontext och uttrycker, 

bland annat, personlig utveckling och/eller strävan, myndighetens arbete för att förbättra 

verksamheten eller mental kapacitet hos de anställda. Den positiva betydelsen gäller även för 

de verb som listas i tabell 5.3 nedan. Utan kontext kan dock verben tolkas som antingen positiva 

eller negativa, så som tar, men i kontexten används samtliga verb positivt.  

Verb kan indelas efter sina semantiska betydelser: a) fysiska, b) psykiska och sociala samt c) 

logiska (SAG 2:514–516). Inom det fysiska fältet placeras verb som betecknar befintlighet, 

rörelse, produktion, konsumtion, fysisk hantering och fysiska fenomen. Inom det psykiska och 

sociala fältet placeras verb som betecknar perception, kommunikation, kognition, intention, 

emotion, önskan, förmåga och socialt handlande. Inom det logiska fältet placeras verb som 

betecknar kausala relationer, likhetsrelationer, teckenrelationer, existens, kvantitet, innehav 

och relationen del–helhet (som i bestå av, ingå i). 

Det mest frekventa verbet, är, uppträder 87 gånger och utgör därmed 27,8 % av de icke-

modifierade verben. Vara förekommer även som huvudverb i 11 av de 38 modifierade 

verbfraserna. Verbet vara är ett verb som har den inherenta betydelsen tillstånd och signalerar 

ett statiskt tillstånd (SAG 2:503). Verbet tillhör det logiska fältet och kategoriseras in under 

kvantitet, dit också minska och öka hör (SAG 2:516).  

Verb som förekommer 11–17 gånger i materialet är arbetar, har, tar, skapar och visar. Av 

dessa tillhör arbetar och skapar betydelsefältet produktion (SAG 2:515), vilka används för att 
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tala om arbetssätt eller vad som produceras på myndigheten. Verbet har signalerar innehav och 

något som finns hos aktören. Verben tar och visar förekommer tillsammans med de abstrakta 

objekten initiativ eller ansvar, vilket innebär att verben används för en process i vilken en aktör 

aktivt gör något eller delger omvärlden något. 

Nästa grupp verb förekommer mellan 5–9 gånger i materialet och dessa är ger, ser, utvecklar, 

använder, bidrar och strävar. Arbetssättet på myndigheten åsyftas med verben ger, utvecklar, 

använder, bidrar och strävar. I dessa fall är subjektet någon på myndigheten. Verbet ser 

handlar om perception och används både för att referera till myndigheten och samhället 

generellt. Fysisk hantering och påverkan i det logiska fältet är innebörden i de övriga verben.  

Fyra gånger vardera förekommer verben agerar, delar, gör, lär, möter, samarbetar och utgår. 

I dessa fall är myndigheten och dess medarbetare aktörer som bidrar till samhällsförbättringar 

genom att samarbeta med kunden, möter kunden med respekt, agerar enligt värdegrunden eller 

utgår från kundens behov. Det interna arbetet åsyftas med verben delar, lär och samarbetar. 

Verben i den här gruppen realiserar skeenden som är kognitiva eller betecknar fysisk hantering 

eller socialt handlande i det fysiska och psykiska/sociala fältet.  

Åttiotvå olika verb har färre än fyra förekomster var. Här finns verb som analysera, betyder 

och eftersträvar. Dessa konstruktioner med unika verb är tillsammans ungefär lika många som 

är-beläggen. Verben utgör en heterogen verbgrupp som fördelar sig över samtliga betydelsefält. 

Av dessa verb är det 25 stycken som tillhör det fysiska betydelsefältet som beskriver att något 

produceras eller fysiskt hanteras. Med betydelsen värdering, förmåga och intention finns det 

18 verb.  

Något som är gemensamt för verben och de betydelsefält de tillhör är att det fysiska fältet är 

ovanligast och de psykiska och logiska fälten förekommer oftare. Det som framkommer i vi är-

konstruktionerna är alltså inte främst processer som beskriver befintlighet, rörelse, produktion, 

konsumtion, fysisk hantering eller fysiska fenomen. Snarast används verb som beskriver 

perception, kommunikation, kognition, intention, värdering, önskan, existens eller innehav. 

Konstruktionen beskriver däremot inte existens i det logiska fältet och i lägst utsträckning 

används verb som betecknar att något skapas i det fysiska fältet med betydelse produktion.  

Konstruktionens innebörd är inte heller punkthändelser, utan något permanent. En medarbetare 

ska exempelvis inte utveckla verksamheten en gång, utan kontinuerligt bidra. SAG 

exemplifierar skillnaden mellan punkthändelser och processer med meningarna Nu tappar jag 

taget kontra Petter slår sin hund (4:338). Det blir således tydligt i kontexten vilken aktionsart 

som åsyftas och presens indikativ säger i sig självt inte mycket om varaktigheten. Tidsadverbial 

finns inte i materialet, däremot finns det rumsadverbial. Dessa förankrar händelsen på själva 

myndigheten, men tid för händelsen framkommer inte.  
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5.1.2 Verb och modalitet 

Nedan redovisar jag de verbfraser som uttrycker modalitet med modala verb. I mitt material är 

den övervägande delen av konstruktionerna utan modalitet, alltså utan exempelvis ska som i Vi 

ska vara effektiva.  

Av totalt 351 undersökta verbkonstruktioner består 39 av två verb, varav det första finita är ett 

modalt verb. De verb som förekommer som finita är vill, ska, måste, kan och bör. Av de 39 

konstruktionerna är ska det vanligaste och fördelningen redovisas i tabell 5.2 nedan.  

Tabell 5.2. De modala verbens fördelning i vi är-konstruktionerna. 

Verb N Andel 

ska 29 74,4 % 

vill 4 10,3 % 

bör 3 7,7 % 

kan 2 5 % 

måste 1 2,6 % 

Alla 39 100 % 

Av tabell 5.2 framgår det att ska är den vanligaste modalitetsmarkören och det kan användas 

för att uttrycka villighet, förpliktelse eller sannolikhet. Verben vill och bör förekommer fyra 

respektive tre gånger och ovanligast är kan och måste.  

Verbet ska ingår i verbfraser för att uttrycka sanningshalt, norminnehåll eller framtida avsikt 

(SAG 4:312). I materialet används ska följt av, bland annat, vara, ansvara och förhålla (oss). 

Exempel på sådana verbfraser ger nedan i exempel (5.1), (5.2) och (5.3).  

(5.1) Alla på IRF ska ansvara för ett gott samarbetsklimat, att arbetsplatsen är fri från 

diskriminering i alla former och att jämställdhet och mångfald eftersträvas i alla 

lägen. 

(5.2) Vi ska förhålla oss neutrala och professionella mot aktörer med särintressen […].  

(5.3) Våra medarbetare ska vara opolitiska, professionella och ge god service. 

Konstruktionen ska + verb är imperativ och uppmanar att de anställda ska förhålla sig på 

specifika sätt. Förhållningssättet, så som opolitiska eller ansvar för mångfald, ska finnas hos 

medarbetaren och det är inte tydligt huruvida det är ett krav på personligheten i privata 

sammanhang eller inte. I exempel (5.2) tydliggörs det däremot tillfälle för egenskaperna neutral 

och professionell.  

Elva av dessa verbfraser föregås av vi och resterande uppvisar en större variation. Som subjekt 

finns även TLV, arbetet hos oss och SMHI:s ledare. Subjekten är således både animata och 

inanimata.  
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Vill är, enligt SAG (4:320f), ett verb som används för att uttrycka framtida intention eller i 

indirekta uppmaningar. I de fyra fall som finns i mitt material används vill för att modifiera 

verben göra (två gånger), uppfattas och vara, se exempel (5.4), (5.5) och (5.6). 

(5.4) Vi vill uppfattas som tillitsfulla, öppna, ansvarstagande och förändringsvilliga. 

(5.5) Vi vill göra skillnad. 

(5.6) Vi vill vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning. 

Verbet vill används prototypiskt för att uttrycka en önskan hos aktören. Huvudverbet är då ett 

skeende som är förlagt till framtiden, som i att Vi vill göra skillnad men har ännu inte gjort det 

(SAG 4:320). Subjekten i dessa satser består av tre vi och ett jag. Vill används alltså alltid 

tillsammans med animata subjektspronomen.  

Bör används för att uttrycka epistemisk eller deontisk betydelse, alltså sannolikhet eller 

förpliktigande (SAG 4:292f). Verbet uttrycker inte starkast hur något måste förhålla sig, utan 

är mer en rekommendation. I materialet används bör för att modifiera verben främja, ske och 

vara. Det lämnas således visst utrymme för nekande till konstruktionen.  

Subjekt i bör-fraserna är tre olika: vi som arbetar på SBU, utvärdering av hur vi driver projektet 

och hur SBU påverkar vården och du.  

Kan används för att uttrycka epistemisk, deontisk eller potentiell betydelse (SAG 4:198f). Kan 

uttrycker alltså en logisk möjlighet, en tillåtelse eller uppfyllda förutsättningar. I fallet som 

förekommer i materialet tillsammans med lita på. Subjektet i satsen är andra och 

konstruktionen blir då ett indirekt sätt att säga till medarbetarna att vara pålitliga. Gentemot en 

icke-medarbetare uttrycker värdegrunden att det går att lita på dem. Vi och andra är de två 

subjekt som används i dessa verbfraser.  

Måste innebär, enligt SAG (4:308), en stark förpliktelse, alltså deontisk betydelse. I materialet 

används måste för att modifera vara i Alla på IRF måste vara beredda att inhämta relevant 

information. IRF förmedlar här ett starkt förpliktigande där medarbetaren inte lämnas utrymme 

för förhandling om beredskap.  

I de 39 fall som redovisas i tabell 5.2 är verbfrasen ska vara den vanligaste. Andra verb som 

förekommer är präglas, ha och sträva. En sammanställning av samtliga efterföljande verb 

redovisas i tabell 5.3.  
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Tabell 5.3. De modifierade infinita verbens fördelning i vi är-konstruktionerna. 

  Andel 

Verb N enskilda verb verbgruppen 

vara 11 28,2 % 28,2 % 

ha, präglas 3 7,7 % 15,4 % 

ansvara, sträva, göra (3) 2 5,2 % 15,3 % 

agera, anpassa, bedrivas, bidra, främja, fånga, 

förhålla (oss), lita, samverka, skapa, ske, stå, 

säga, tillmötesgå, uppfattas, uppfylla (16) 

1 2,5 % 41 % 

Alla 39  100 % 

I tvåordiga verbfraser är vara det vanligaste huvudverbet i konstruktionerna. Konstruktioner 

med modalitet uppmanar främst läsaren att bete sig på ett specifikt sätt. Verbet vara modifieras 

av bör, måste, vill och ska. Ska står för åtta av de elva instanserna och de övriga används en 

gång vardera. 

Mindre vanligt är att verben ha och präglas används i modifierade fraser. Verbet ha modifieras 

i samtliga fall av ska, det samma gäller för verbet präglas.  

De verb som förekommer en gång vardera i modifierade verbfraser är 16 till antalet. Av dessa 

är det agera, bedrivas, bidra, fånga, förhålla, samverka, skapa, stå, säga, tillmötesgå och 

uppfylla som föregås av ska. Bör används tillsammans med främja. Kan används i fraser 

tillsammans med lita. Tillsammans med ske används bör och tillsammans med uppfattas 

används vill.  

De modifierade verbfraserna befinner sig främst i det psykiska/sociala (präglas, sträva, lita, 

säga, ansvara, förhålla, stå, uppfattas) och logiska fältet (vara, ha). Verb i det fysiska fältet är 

ovanligare (göra, agera, anpassa, bedrivas, bidra, skapa, ske, uppfylla).  

5.2 Subjekten 

I det här avsnittet fortsätter jag att redovisa resultatet för min första forskningsfråga och visar 

vad som kan användas som subjekt i vi är-konstruktionen. För att kunna visa det har jag 

identifierat subjekten med hjälp av satslösning. Dessa har jag kategoriserat efter grammatisk 

form och detta redovisar jag i tabell 5.4. 

När det gäller subjekten i konstruktionerna och fraserna är det vanligast att de återfinns i 

fundamentet, alltså före första finita verbet. En viss variation finns, men de utgör undantag. 

Endast i 21 fall av 351 finns ett adverbial i fundamentet. Subjekten består vidare oftast av 

pronomenet vi, antingen utskrivet innan verbet eller underförstått efter en konjunktion, som till 

exempel Vi är glada och tänker snabbt. Att det är vi som både ”är glada” och ”tänker snabbt” 

är underförstått och pronomenet behöver inte upprepas. Variationen i materialet finns främst i 

val av subjekt och nedan, i tabell 5.4, listas de varianter som förekommer. Grammatisk form 

anges först och dessa exemplifieras under. 
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Tabell 5.4. Fördelningen av olika typer av subjekt i vi är-konstruktionerna. 

 Subjekt N Andel 

1 första personens pronomen i plural 

vi 

271 77 % 

2 genitiv/possessivt pronomen + subjekt 

vår verksamhet, min insats 

26 7,4 % 

3 substantiv med eller utan deskriptivt attribut 

klientarbetet, kärnan i vår verksamhet 

14 4 % 

4 egennamn 

TLV, MSB 

12 3,4 % 

5 första person pronomen singular, ev. med relativsats 

jag 

10 2,8 % 

6 kvantitativt pronomen + ev. substantiv 

varje medarbetare 

5 1,4 % 

7 referentiellt pronomen 

det 

5 1,4 % 

8 infinitivfras 

att arbeta i Kustbevakningen 

4 1,1 % 

9 andra personens pronomen i singular 

du 

3 0,8 % 

10 indefinit pronomen + ev. substantiv 

andra 

1 0,3 % 

 Alla 351 100 % 

Som framgår i tabell 5.4 är subjekten uppdelade grammatiskt i min analys och i kategorierna 

ovan ger jag exempel på vad de kan bestå av. Vanligast är pronomenet vi som utgör 271 belägg 

av totalt 351. Ett annat sätt att relatera till vi är genom det possessiva pronomenet vår följt av 

ett substantiv, till exempel vision eller strävan. Grammatiskt utgörs dessa subjekt av 

nominalfraser med ett substantiv som huvudord som föregås av ett possessivt pronomen. Den 

statliga värdegrunden utgör också subjekt i vissa satser, så även myndighetens namn. I tre fall 

förekommer ett du-tilltal och referens till första person singular förekommer i elva fall. 

Infinitivfraser fungerar som subjekt i fyra av fallen.  

Kategori 1 i tabell 5.4 består av pronomenet vi placerat på olika ställen i satsen. Oftast står 

subjektet på fundamentsplats men det placeras även efter verbet i vissa fall. Vi finns i fyra 

underkategorier: ”vanligt”, som i Vi är, vi i elliptiska konstruktioner, som i Vi tänker och beter 

oss rationellt, samt bisats-vi där vi är-konstruktionen förekommer i en bisats, som i Det är 

viktigt att vi är effektiva och rationella. Ett av vi:en modifieras, som i vi, alla medarbetare.  

Kategori 2 innehåller subjekt som inleds av ett possessivt pronomen eller ett egennamn i 

genitivform. Vanligast är användningen av vår/vårt/våra eller min. I tre av fallen används 

myndighetens namn som ägare och i samtliga fall är det en förkortad variant av 

myndighetsnamnet, så som TLVs verksamhet. Huvudordet i nominalfraserna består av 
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substantiv som relaterar till inre motivation, som drivkraft, till myndigheten, som verksamhet 

eller arbetsplats, samt till själva arbetet, som arbetssätt.  

Kategori 3 består av nominalfraser som inte grammatiskt uttrycker myndighetens ägandeskap 

men som refererar till fenomen kopplade till arbetsplatsen, arbetssätt och den statliga 

värdegrunden. Värdegrunden som subjekt förekommer fyra gånger, till exempel den 

gemensamma statliga värdegrunden. Arbetssätt refereras till genom substantiv som 

klientarbetet, attityder och arbetssätt samt kärnan i vår verksamhet.  

Kategori 4 innehåller tolv av 351 subjekt och dessa består av egennamn. Egennamnen är 

myndighetens namn och det är alltid akronymer som används. Totalt är det fem olika myndig-

heter som väljer att använda egennamn i sina värdegrundstexter: Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) och Institutet för rymdfysik (IRF).  

Kategori 5 består av personliga eller possessiva pronomen i första person singular. Totalt 

förekommer jag eller jag som arbetar på EKN tio gånger och dessa återfinns i samma text. 

Mönstret och bruket är inte vanligt i mitt urval men är ett sätt att uppmana medarbetare till att 

vara ansvarstagande och engagerad.  

Kategori 6 består av subjekt som inleds av kvantitativa pronomen som alla och varje. De 

används i fem av 351 konstruktioner. Exempel på användningen är alla på IRF och varje 

medarbetare och chef. Totalt finns åtta belägg för användningen.  

Kategori 7 innehåller de belägg som finns för användningen av det som fundament i satsen, 

vilket förekommer fem gånger. Det kan fungera som subjekt, som i Det skapar framgång för 

våra kunder men också för oss själva och samhället i stort. Referensen återfinns i dessa fall i 

den föregående kontexten.  

Kategori 8 innehåller de satser i materialet där infinitivfraser används som subjekt i 

fundamentet. Infinitivfraser förekommer fyra gånger i materialet. Beläggen som förekommer 

är Att arbeta i kustbevakningen […] och Att uppträda professionellt och kompetent […] och de 

finns inte i samma värdegrundstext. 

Kategori 9 består av tre belägg för användningen av du, alltså pronomenet för andra person 

singular. Sådana konstruktioner förekommer dock bara tre gånger och dessutom i samma text. 

Att tilltala läsaren direkt är således ovanligt.  

Kategori 10 innehåller ett subjekt som tydligast vänder sig mot en läsare som inte är en 

medarbetare. Meningen lyder: Vi litar på varandra och andra kan lita på oss. Läsarperspektiv 

skapar här olika tolkningar och det kan vara en uppmaning till medarbetarna att vara pålitliga 

men också ett påstående om att du som icke-medarbetare /kund kan lita på myndigheten.  
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5.2.1 Subjektens placering och fundamenten 

I svenskan är det möjligt att placera olika satsdel i fundamentet innan det finita verbet i 

påståendesatser. Placeringen är dock inte slumpartad utan följer vissa tendenser, både beroende 

på satsdel och beroende på informationsstruktur. Tidigare forskning har visat att subjekt i 

fundament förekommer mellan 59 % och 73 % i skriven bruksprosa. Siffrorna anger andel 

subjekt i fundamentet, men genren kan påverka frekvensen. I mitt material har jag placerat in 

samtliga 351 satser i ett satsschema och av dessa 351 satser är det 23 stycken där subjektet inte 

står i fundament. Det innebär att andelen subjekt i fundamentet i vi är-konstruktioner i 

värdegrundstexter uppnår en andel på 93 %. Känd information hamnar ofta till vänster i satsen 

i svenskan och ny information förskjuts till höger i satsen, där egenskaper eller förhållningssätt 

ofta placeras i värdegrunderna. 

Som nämnt i kapitel 4 analysera jag inte hela värdegrundstexter, vilket innebär att siffrorna inte 

är helt jämförbara med Westman (1974). Konstruktionerna är utvalda efter specifika kriterier. 

Syntaxen har dock inte varit ett sådant kriterium, utan innebörden i konstruktionen har varit 

styrande. 

Ur ett allmänt läsarperspektiv innebär den höga frekvensen av rak ordföljd, dvs. att meningarna 

har subjekt före finit verb utan större variation, att värdegrundstexterna framstår som tämligen 

enformiga, vilket även Nyström Höög (2015) noterade i sin studie av tre värdegrundstexter. 

Syntaxen innebär att vi är-konstruktionen pekar ut allt till höger om det finita verbet som ny 

information, alltså sätt på vilka medarbetarna ska arbeta eller tänka. Detta kan betyda att 

avsändaren inte betraktar adjektiv som beskriver egenskaper som på förhand givna eller redan 

tillämpade (jmf Vi agerar professionellt vs. Professionellt agerar vi). Genom att placera värdet 

till höger i satsen kan avsändaren ge mer tyngd åt det, vilket är ett framträdande drag i 

värdegrundstexter.  

Att placera professionellt, eller övrigt predikat, i fundamentet skulle innebära, enligt Holmberg 

& Karlsson (2013:144), att det är något som deltagarna är överens om. De beskriver vidare att 

det i påståendesatser är vanligast att placera ”det som det berättas om” i fundamentet (Holmberg 

& Karlsson 2013:145). Detta synliggörs alltså i vi är-satserna, även om undantag förekommer.  

I fall med andra satsdelar i fundamentet är det adverbial som placeras där. Adverbial anger rum, 

orsak eller avsikt, se (5.7), (5.8) och (5.9). 

(5.7) På jobbet stöttar vi varandra och låter allas argument få ta plats. 

(5.8) Genom att vi alla är engagerade och att allas kunskap tas tillvara ökar vår 

förmåga att lösa uppgifter. 

(5.9) För att förtroendet för vår kunskap alltid ska vara högt , upprätthåller vi hög 

integritet kring våra interna och externa processer för att ta fram kunskap. 

Att i fundamentet ha ett adverbial är ett sätt att först presentera scenen innan skådespelaren 

äntrar den (jmf Nyström 2001:86). Handlingen förankras tydligare i den fysiska miljön genom 
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användningen av rumsadverbial medan det i exempel (5.8) och (5.9) anges dels en slags 

förutsättning, dels ett villkor. 

5.3 Sammanfattning av resultatet för forskningsfråga 1 

Vilka verb och subjekt som konstruktionen kan bestå har framkommit i redovisningen ovan. 

Verbet är/vara är vanligast i omodifierade och modifierade verbfraser och de omodifierade 

fraserna är vanligare än de modifierade. Verben uttrycker inte punkthändelser, utan i kontexten 

betecknar de något som ska pågå under en längre tid. De verb som bara förekommer enstaka 

gånger är ungefär lika många som är, vilket innebär att verben utgör en heterogenare grupp i 

relation till subjekten.  

Subjekten utgörs i 271 av 351 fall av pronomenet vi. Konstruktionens subjektsroll är fastare än 

verben som används. En syntaktisk parallellism är synlig i satsanalysen och i 93 % av 

konstruktionen finns subjektet i fundamentet. Det som redan är känt presenteras först och till 

höger i satsen presenteras ny information.  
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6 Ideationell analys av verbprocesser och deltagare i 

vi är-konstruktionen 

Nedan redovisar jag resultat av frågeställning två där den ideationella analysen av verb och 

subjekt genomförs. Först redogör jag för vilka verbprocesser som verben realiserar och sedan 

redovisar jag vilken deltagarroll subjekten har i satserna.   

6.1 Verben 

Verb är den ordklass som vanligen realiserar processbetydelser och i svenska anpassningar av 

SFG är det vanligast att räkna med fyra processer: materiella, relationella, verbala och mentala. 

För att klassificera verb i olika processer ser man till vad de uttrycker och ett första 

rekommenderat steg är att dela in verben i materiella och icke-materiella processer (Holmberg 

& Karlsson 2013:84). Verbet tillverka är ett exempel på en process i den fysiska världen och är 

en materiell process. Verbet tänka sker inte i den fysiska världen utan sker inuti en tänkande 

varelse. När de materiella processerna är kategoriserade kan de övriga verben ytterligare indelas 

i kategorierna relationella, mentala och verbala. Som jag beskrivit i avsnitt 3.7 går det att 

finfördela verben vidare, vilket görs i bland annat den engelska modellen.  

Verben i mitt material analyserar jag beroende på processbetydelse för att kunna frilägga 

genrens övergripande ideologier och för att synliggöra vilken betydelse som förmedlas i 

processerna (jmf Lassus 2010). Totalt finns det i materialet 351 konstruktioner och lika många 

verbfraser.  

Verbens form, alltså om de är indikativa, passiva eller imperativa påverkar inte själva processen 

men spelar roll för vilka deltagare som kan identifieras. Deltagaren är synlig i den aktiva, så 

som Jag bygger ett hus, medan deltagaren är osynlig i den passiva och den imperativa: Ett hus 

byggs och Bygg ett hus!. 

Som visat i kapitel 5 är det 39 konstruktioner som består av mer än ett verb men betydelsekärnan 

ligger i huvudverbet, alltså det infinitia verbet i en flerordsfras (Vi ska arbeta effektivt), och det 

är den processen som jag räknar med här. 

6.1.1 Verbprocesserna i vi är-konstruktionen 

Nedan redovisar jag vilka processer som verben i konstruktionen realiserar och visar exempel 

på dem. Sist i avsnittet visar jag fördelningen i en tabell.  

Materiella processer utgörs av verb som gör något i den fysiska världen, någonting händer. De 

materiella verben i materialet kan beskriva både skapandet av något nytt som användan-

det/förändringen av något redan existerande. De används i vi är-konstruktionen för att beskriva 

antingen transformativa eller kreativa skeenden. De kreativa verben beskriver vad myndig-

heten producerar för omvärlden och utgörs av verb som skapar, utvecklar, gör, utför, genomför 
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eller bygger. Totalt har 30 av verben kategoriserats som materiellt kreativa där myndigheten är 

aktör. De transformativa verben förändrar något som redan finns i världen, så som förbättrar, 

minskar och ökar. Holmberg & Karlsson (2013) skiljer inte på transformativa och kreativa 

materiella processer. Kreativa processer innebär att något nytt skapas medan transformativa 

processer innebär att något som redan finns används och/eller förändras. Exemplen (6.1) och 

(6.2) är kreativa.  

(6.1) Vi tar inom EU fram regler som de finansiella företagens ska följa, genom våra 

egna författningar och genom vår medverkan i samarbeten inom EU.  

(6.2) Genom tydliga mål och arbetssätt där vi involverar alla berörda skapar vi 

tillgänglighet och bygger förtroende.  

Genom de verbval som gjorts i ovan givna exempel uttrycks skapande av något, i det här fallet 

abstrakta ting. Myndigheten tar fram, skapar och bygger något som ska gynna omvärlden.  

I de materiellt transformativa processerna finns verb som arbetar, tar, möter, tillvaratar, 

motverkar och samlar. I den verbgruppen finns 114 verb. I processen skapas inget nytt utan 

nytta dras av något som redan existerar, som i exemplen nedan.  

(6.3) Vi är skickliga på att dela, förädla och använda kunskap och utvecklar på så sätt 

ständigt vår kompetens och effektiva arbetsmetoder.  

(6.4) Vi använder vår kompetens med respekt, empati och ansvar.  

(6.5) Vi tillvaratar våra erfarenheter och arbetar […]. 

Exemplen visar hur medarbetarna på myndigheten beskrivs som att de nyttjar något konkret 

eller abstrakt som redan existerar i världen. De materiellt transformativa processerna är den 

processgrupp som innehåller störst variation av verb, alltså flest verb som förekommer enstaka 

gånger i materialet. 

Verbala processer en talares språkliga uttryck, någon säger alltså något. Processen beskriver en 

handling som föregås av en mental process som resulterar i uttryck som kan vara antingen 

konkret eller symbolisk. I mitt material finns det totalt åtta verb som kategoriseras som verbala 

och dessa är verb som för (dialog), uttalar, förmedlar och ska säga.  

(6.6) Vi lyssnar, kommunicerar och ger feedback.  

(6.7) Vi tar initiativ och påtalar problem för att bidra till en positiv utveckling av 

Swedac. 

Exemplen beskriver kommunikation på myndigheten och hur medarbetarna verbalt ska uttrycka 

sig i arbetet.  

Mentala processer beskriver vad som händer inuti människor. Totalt har 33 verb kategoriserats 

som mentala processer. De mentala processerna i materialet kan uppdelas vidare i 

underkategorierna kognitiva, affektion och perception (Halliday & Matthiessen 2014:216). 
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Bland de mentala verben finns verb som ser, känner, lyssnar, vill, och tror. Subjekten, och 

därmed upplevaren, är pronomenet vi där samtliga på arbetsplatsen inkluderas, se nedan.  

(6.8) Vi känner engagemang och delaktighet i arbetet och förstår den egna 

arbetsinsatsen betydelse för helheten.  

(6.9) Vi tror på människans inneboende förmåga.  

(6.10) Vi är också öppna för omvärldens förväntningar och tänker nytt. 

Processerna i (6.8), (6.9) och (6.10) sker (ska/borde ske) inuti medarbetarna och processerna 

realiserar både känslor, emotiva mentala processer, och tankar, kognitiva mentala processer. 

Relationella processer kan vara antingen attributiva eller identifierande. I materialet är attri-

butiva processer vanligare och totalt har 117 verb kategoriserats som attributiva. Exempel på 

sådana verb är innebär, har, är, ligger och betyder. Som identifierande har 7 verb kategori-

serats. och dessa utgörs av är (6 stycken) och utgör. Verbet är kan fungera både attributivt och 

identifierande beroende av vad som står efter.  

Det som är gemensamt för de relationella processerna är att de består av verb som på olika sätt 

tillskriver bäraren ett attribut eller förklarar hur saker ligger till, se exemplen nedan. 

(6.11) Att arbeta i Kustbevakningen betyder att ligga i framkant. 

(6.12) Min kollegas bidrag är lika viktigt som mitt eget. 

(6.13) Vi har en vilja att dela med oss till varandra och vi utför våra arbetsuppgifter på 

ett förtroendeingivande och hänsynsfullt sätt.  

Exemplen (6.11), (6.12) och (6.13) är attributiva då processen tillskriver bäraren ett attribut, 

alltså vad bäraren är eller har. Dessa är vanligare än identifierande där en utpekad tillskrivs 

identitet, som i (6.14). 

(6.14) Vårt mål är att fortsätta rekrytera, behålla och vidareutveckla kvalificerade 

medarbetare. 

Meningen i exempel (6.14) kan vändas på och fortfarande betyda samma sak, till skillnad från 

i exempel (6.11). De identifierande relationella processerna tillskriver ett värde till vårt mål.  

Existentiella processer saknas i mitt material. Men avsaknaden därav säger något om texten, då 

de existentiella processerna är av sådan typ att de beskriver existensen av något, så som 

värdegrunden finns. Sådana processer behöver inte involvera en andradeltagare utan fungerar 

med bara förstadeltagaren värdegrunden. Existentiella processer är objektiva. 

Efter indelningen i ovan beskrivna processer är det en verbgrupp som inte passar in i någon av 

dem. Verben i dessa processer liknar varandra och de varken skapar, beskriver någots tillstånd, 

ger uttryck för tankar eller signalerar att någon talar; de ger uttryck för förhållningssätt som inte 

behöver innebära förändring i den materiella världen men som uttrycker ett yttre skeende utifrån 
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en inre process. De beskriver snarast ett beteende, vilket föranleder att den engelska SFG-

modellen fått bidra med indelningen i beteendeprocesser8. 

Beteendeprocesser realiserar en mental process som påverkar utövarens förhållnings- och/eller 

arbetssätt. Inget konkret skapas direkt som ett resultat av processen men omvärlden påverkas 

ändå. Verb som kategoriseras som beteendeprocesser är eftersträvar, håller (vad vi lovar), 

granskar, värnar, värdesätter och utgår. Ett sådant förhållningssätt exemplifieras i (6.15).  

(6.15) Vi prioriterar det som gagnar helheten framför delarna. 

Exemplet prioriterar innebär inte en transformation eller att något skapas i den materiella 

världen, även om den materiella världen påverkas av processen. Processen sker delvis inuti 

utövaren, men processen stannar inte inuti, som en process hos upplevaren, istället påverkas 

utövarens förhållningssätt till omvärlden. 

När verbfrasen består av flera verb finns processbetydelsen hos huvudverbet. De modifierade 

verbfraserna förekommer i alla kategorier utom i relationellt identifierande processer och 

underkategorierna perception och emotion i mentala processer. De fördelar sig olika i de olika 

processerna och vanligast är modalitet i de relationellt attributiva processerna. Modala verb ger 

uttryck för avsändarens förhållande till verbprocessen och diskuteras i samband med den 

interpersonella analysen. Fördelningen av processer i värdegrundstexter redovisas i tabell 6.1 

nedan. 

Tabell 6.1 Fördelningen av verben och modifierade verbfraser i de olika processerna. 

 Samtliga Modala 

Processtyp N Andel N Andel 

Materiell: transformerande 114 32,5 % 12 30,8 % 

Materiell: kreativ 30 8,5 % 4 10,3 % 

Relationell: attributiv 117 33,3 % 18 46,2 % 

Relationell: identifierande 9 2,6 % – – % 

Beteende 40 11,4 % 2 5,1 % 

Mental: kognitiv 19 5,4 % 2 5,1 % 

Mental: perceptiv 10 2,8 % – – 

Mental: emotiv 4 1,1 % – – 

Verbal 8 2,3 % 1 2,6 % 

Existentiell – – – – 

Alla 351 100 % 39 100 % 

Vi är-konstruktionerna i mitt material fördelar sig ojämnt över processerna med flest belägg för 

materiellt transformerande och relationellt attributiva processer med 114 respektive 117 

konstruktioner vardera. De mentala processerna står för totalt 33 belägg som tillsammans utgör 

                                                      
8 Beteendeprocesser i min undersökning liknar dock inte Hallidays & Matthiessens (2014:301) beskrivning då 

de främst beskriver fysiologiska uttryck, så som cough och laugh. Sådana exempel finns inte i mitt material, 

varför min definition av beteendeprocesser blir annorlunda.  
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9,3 % medan beteendeprocesser står för 11,4 %. Färst belägg finns det för verbala och 

relationellt identifierande processer. 

I tabellen framkommer det att det inte finns några existentiella processer i mitt material och jag 

menar att avsaknaden därav är signifikativ för vi är-konstruktionen; den fungerar inte neutralt 

beskrivande av verkligheten trots de grammatiska valen som gjorts. 

Modalitet används inte i de relationellt identifierande, mentala perceptiva eller mentala 

emotionella processerna. I verbala, mentala kognitiva och beteendeprocesser är de ovanliga 

men förekommer. Vanligast med modalitet är det i relationellt attributiva och i materiellt 

transformerande processerna. Att medarbetaren ska känna tilltro, måste se möjligheter eller ska 

vara president förmedlas inte i konstruktionen. Modalitet i mentalt emotiva och perceptiva eller 

existentiella processer förekommer alltså inte i materialets vi är-konstruktion.  

6.2 Deltagare i processerna 

Som framkommit i avsnitt 2.2 räknar man med olika roller och deltagare beroende på vilken 

process som identifieras. I det insamlade materialet har förstadeltagarna kategoriserats efter 

processindelningen och jag arbetar med rollerna aktör, utövare, upplevare, talare, bärare, 

utpekad och existerande (Holmberg & Karlsson 2013:102). Dessa identifieras utifrån vilken 

process som realiseras; i verbala processer finns det talare och i materiella processer finns det 

aktörer osv.  

I relationella processer finns rollerna bärare eller utpekad. Då de relationellt attributiva 

processerna är vanligast i materialet finns det flest bärare i attributiva processer. Rollen som 

utpekad förekommer i relationellt identifierande processer och de förekommer totalt nio gånger. 

Som utpekad förekommer en heterogen grupp substantiv och inget subjekt förekommer fler än 

en gång. Exempel på rollen som utpekad är fördelningen. Rollen som bärare är vanligare och 

här upprepas samma substantiv i högre utsträckning. Exempel på rollen som bärare är 

substantiv som syftar på något som existerar på arbetsplatsen, som vår styrning, vårt arbetssätt 

eller vi. Totalt har 117 bärare identifierats.  

I existentiella processer finns rollen som existerande. En sådan funktion finns ej hos vi är-

konstruktionen. Det finns alltså inget i konstruktionen som beskrivs som allmängiltigt och 

därmed ingen/inget med rollen som det existerande.  

I materiella processer finns rollen som aktör. Det som i vi är-konstruktionen kan utgöra aktörer 

är främst vi, som står för 119 av 144 aktörer. Resterande aktörer består av inanimata subjekt, så 

som engagemanget, mötet med oss, vår verksamhet, våra medarbetare eller vårt arbete. De 

materiella rollerna delas upp i aktörer i materiellt kreativa och aktörer i materiellt 

transformativa, vilket skulle innebära att de transformativa aktörerna inte utgör den största 

gruppen.  
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I mentala processer finns rollen som upplevare. Upplevare i mentala processer är animata och 

utgör 33 av alla konstruktioner. De animata upplevarna är andra, vi, vår omvärld och våra 

medarbetare.  

I verbala processer finns rollen som talare. Totalt finns det åtta verbala processer, vilket innebär 

att det finns lika många talare. Pronomenet vi används i sex av dessa och resterande två utgörs 

av du och myndighetsnamnet SBU.  

I beteendeprocesser definierar jag förstadeltagaren som utövare. Då beteendeprocesser inte 

finns beskrivna i Holmberg & Karlsson (2013) är begreppet något som uppkommit i min studie 

som en benämning på den som agerar i den fysiska världen som ett resultat av en inre process 

men som däremot inte leder till att något skapas eller nyttjas. En utövare beter sig på ett visst 

sätt men skapar ingenting. Vanligast är att vi används som utövare och det förekommer i 30 fall 

av 40.  

Det finns några generella tendenser när det gäller hur de olika rollerna lexikalt realiseras utifrån 

användningen i undersökningens material. Rollen som utpekad i identifierande relationella 

processer består i materialet alltid av inanimata referenter. De nio fall där en utpekad har 

identifierats är alla unika och förekommer alltså bara en gång vardera. Exempel på inanimata 

subjekt i identitierande relationella processer är att arbeta i kustbevakningen, vår drivkraft och 

vårt mål. 

Vi är vanligast i alla processer. Vi finns i samtliga processer och därmed i alla roller. Även 

myndigheten representerat av dess namn finns i samtliga processer och därmed i alla roller. Det 

är alltså vanligt att låta myndigheten vara subjekt oavsett vilken process som realiseras. 

Talare är alltid animata och vi är den vanligaste talaren. Pronomenet du används också som 

talare följt av verbfrasen ska säga. Den verbala processen är alltså modifierad, vilket tydligt 

uppmanar mottagaren till handling.  

Rollerna som inte står i fundamentet är rollerna bärare, aktör och utövare och dessa utgörs 

enbart av vi. Det är i processerna attributiva relationella, materiella och beteendeprocesser som 

det är vanligt att låta en annan satsdel stå i fundamentet.  

Flest roller som inte är placerade i fundamentet finns i de materiella processerna och de är 19 

stycken. I fundament finns i dessa fall adverbial som anger omständighet eller rum, som i  (6.16) 

och (6.17).  

(6.16) Genom tydliga mål och arbetssätt där vi involverar alla berörda skapar vi 

tillgänglighet.  

(6.17) I samarbete med omvärlden samlar och sprider vi kunskap.  

Infinitivfraser fungerar som utpekad eller bärare, alltså i relationella processer. Överlag är de 

ovanliga i materialet och det finns totalt fyra infinitivfraser. Att ha en infinitivfras i fundamentet 

i en mening kan komplicera för läsaren då meningen blir vänstertung.   
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I beteendeprocesser är övervägande delen, 38 av 40, animata utövare. De två utövare som inte 

är animata ingår i en modifierad konstruktion: TLV:s verksamhet ska präglas av transparens 

och förutsebarhet. Samma utövare förekommer två gånger i materialet.  

Valet av subjekt och vilka subjekt som förekommer i vissa roller uppvisar vissa konsekventa 

användningar i vi är-konstruktionen. Vad som gäller för svenskan generellt och vad som gäller 

för konstruktionen är svårt att jämföra, då jag inte funnit några resultat från jämförbara 

undersökningar. 

Det framkommer att myndigheten och medarbetarna tillskrivs en central roll i konstruktionerna 

då de finns i samtliga processer och att det i identifierande relationella processer är vanligast 

att ha ett inanimat subjekt som utpekad. I processen beteende är det vanligast med animata 

utövare, vilket hjälper till att, utifrån materialet, ringa in processen ytterligare.  

6.3 Sammanfattning av resultatet för forskningsfråga 2 

Ovan har jag redovisat svaret på forskningsfråga två och visat vilka olika processer som 

realiseras i värdegrundstexternas vi är-konstruktioner samt problematiserat process-

klassificeringen för svenskan. Den vanligaste processen i konstruktionen är relationellt 

attributiva processer som står för 117 av 351 konstruktioner. Materiellt transformerande 

processer förekommer 114 gånger i materialet. Mentala och verbala processer är ovanligare och 

förekommer 33 respektive 8 gånger.  

En process som visade sig nödvändiga att arbeta med för att klassificera verben i materialet är 

beteendeprocesser. Efter att ha gjort indelningen efter Holmberg & Karlssons modell (2013:78) 

var det en grupp med verb som inte realiserade materiella, relationella, verbala eller mentala 

processer, vilket föranledde att jag införde en kategori i min analys som inte brukar användas 

för svenskan. Processen realiserar ett skeende som sker mittemellan de mentala och materiella 

processerna och snarast ger uttryck för ett förhållningssätt. Dessa processer visade sig vara 

vanliga i konstruktionen och de förekommer 40 gånger.  

Att det inte finns några existentiella processer i materialet bidrar till att ringa in och beskriva 

konstruktionen. Just avsaknaden därav kan användas för att avgränsa vad konstruktionen är och 

för att bättre beskriva den.  

Till varje process knyts en deltagare och analysen av dessa visade vissa generella tendenser. Vi 

är vanligast i alla processer och kan alltså finnas i samtliga roller. Vi är även det enda subjektet 

som kan placeras efter det finita verbet och då som rollerna bärare, aktör och utövare. I de 

materiella processerna är det vanligast att subjektet inte placeras i fundamentet. Rollen som 

utpekad består av inanimata subjekt medan talare alltid är animata.  

I beteendeprocesser har jag valt att kalla subjektet för utövare. Som utövare är det vanligast 

med animata subjekt, där vi är det vanligaste alternativet.  



 51 

7 Interpersonell analys av vi är-konstruktionens 

funktion 

Värdegrundstexter som innehåller vi är-konstruktionen studeras med fördel ur olika synvinklar: 

en grammatisk och en funktionell. Föregående kapitel har beskrivit konstruktionens 

komponenter rent grammatiskt och ideationellt och i det föreliggande kapitlet fokuserar jag på 

vilken språkhandling som utförs och hur det sker, samt på modalitet. 

De sätt på vilket modalitet realiseras värdegrundstexternas interpersonella metafunktion är 

genom ska i ramtext, modifierade konstruktioner, passiva satser, modifierande adverbial samt 

läsar- och referentperspektiv. Resultatet presenteras i den ordningen efter att jag redovisat 

språkhandlingen påstående, som konstruktionen rent grammatiskt kategoriseras som.  

7.1 Omodifierade konstruktioner 

Vi är-konstruktioner innehåller oftast komponenterna vi och är. Därmed är konstruktionen 

främst ett sätt att med verb i presens indikativ och ett subjekt bestående av första persons 

pronomen i plural presentera något med grammatiska val som vanligtvis används i faktatexter. 

Modus indikativ är en finit verbform som kan användas i de flesta satstyperna och är vanlig i 

deklarativa huvudsatser, som vanligtvis uttrycker språkhandlingen påstående (SAG 

1:161,181). Påståenden är den språkhandling som i lägst utsträckning kräver en respons från 

mottagare (Holmberg & Karlsson 2013:49).  

Den interpersonella funktionen i påståendesatser är svår att komma åt om man bara analyserar 

modus och pronomen. Betydelsen finns någon annanstans än i själva konstruktionen i de flesta 

fall då den främst tycks beskriva något annat än formens vanliga innebörd: framtid, presens 

eller allmängiltiga påstående. Indikativ är ett omarkerat modus som inte uttrycker avsändarens 

inställning till det uttryckta (Josefsson 2009:75). Presens gör att tiden inte heller preciseras då 

tempuset kan användas för att uttrycka exempelvis framtid.  

I mitt material består konstruktionen i 312 fall av 351 av meningar med ett verb i indikativ, 

medan resterande innehåller modalitet som uttrycker uppmaning. Språkhandlingen ger uttryck 

för något som på en modalitetsskala placeras på betydelseaxeln sannolikhet, se vidare avsnitt 

7.3. 

7.2 Ska i ramtext 

I vissa värdegrundstexter föregås beskrivningen av det gemensamma förhållningssättet av en 

introduktion som är mer uppmanande än resten av texten. Introduktionen innehåller, då den 

finns, ett modifierande ska, som i Kustbevakningens värdegrund talar om för oss hur vi ska 

bemöta varandra och vår omgivning. Den ska genomsyra allt vi gör och hjälpa oss att utöva 

vårt arbete. Genom att använda ska i betydelsen villighet, förpliktelse eller sannolikhet (jmf 
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tabell 7.1 nedan) förmedlar avsändaren en högre grad av modalitet till medarbetarna än vad 

som framkommer i den efterföljande beskrivande texten. Nedan redovisas en sammanställning 

av samtliga texter och vilka som har, respektive inte har, ett så kallat ska i ramtext. En av 

texterna skiljer sig från de övriga och nyttjar det grammatiska moduset imperativ.  

Tabell 7.1. Andelen ramtexter med och utan ska resp. modusmarkering med imperativ. 

 Samtliga 

Egenskap N Andel 

med ska 15 55,6 % 

utan ska 11 40,7 % 

med imperativ 1 3,7 % 

Alla 27 100 % 

Som framkommer i tabell 7.1 kan värdegrundstexterna delas in i tre olika kategorier: de som 

ringar in värdepresentationen med imperativ, de som anger att den efterföljande texten ska 

vara vägledande i myndighetens arbete, och de som inte innehåller modalitet i ramtexten. Jag 

kallar modalitet innan själva värdepresentationen för ska i ramtext. 

Det är 15 texter av 27 som har ett eller flera ska i ramtext innan den beskrivande texten, 11 som 

saknar ska i ramtext och en text som är imperativ. Det är vanligast att värdegrundstexterna i 

studien introduceras med modalitet som ligger utanför själva värdepresentationen. Själva texten 

där vi är-konstruktionen finns skiljer sig inte åt mellan de tre olika kategorierna men den 

interpersonella sidan påverkas. Avsändaren till värdegrunder med ska i ramtext förmedlar en 

tydligare modalitet, även om inte själva värdepresentationen modifieras (vilket alltså är fallet i 

312 av konstruktionerna). Läsaren får informationen att värdegrunden ska vara vägledande 

även om själva värdepresentationen beskriver värdet med ett påstående. Modaliteten finns i 

dessa fall någon annanstans än i det språkliga yttrandet som är vi är-konstruktionen.  

7.3 Modifierade konstruktioner 

Modalitet finns dock även i presentationen av värden och förhållningssätt och detta görs med 

modala verb. Inom SFG arbetar man med fyra typer av modalitet som skapas med modala verb. 

De fyra typerna är sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg & Karlsson 

2013:58f). Modala verb placerar ett språkligt yttrande mellan ett neutralt påstående, Vi är glada, 

och ett negerat påstående, Vi är inte glada. Avsändaren kan välja att uttrycka, exempelvis, 

förpliktelse genom att använda måste, så som Vi måste vara glada. Jag redogör för tre av de 

fyra typerna som används i konstruktionen i figur 7.1 nedan. 
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  Modalitetsskala   

  Villighet   

 Beredd Villig Angelägen  

 kan vill ska, måste  

  Förpliktelse   

Neg. satser Tillåtet, möjligt Rekommenderat Nödvändigt Oneg. satser 

 kan, får bör ska, måste, behöver  

  Sannolikhet   

 Tänkbart Troligt Säkert  

 kan, lär bör måste, ska  

Figur 7.1. Sammanställning av modalitet efter Holmgren & Karlsson (2013:60–66) och SAG.  

Figur 7.1 visar var man, i den svenska SFG-modellen, placerar yttranden med modalitet. I 

materialet finns det 39 konstruktioner som modifieras av ska, vill, bör, kan eller måste. 

Konstruktionerna uttrycker i de fallen olika grad av villighet, förpliktelse eller sannolikhet. De 

fält i modalitetsfiguren som inte kan fyllas utifrån värdegrundstexterna är de negerade fälten 

och villighetsskalans högra fält.  

I sannolikhetsaxelns högra fält placeras 312 av 351 konstruktioner, vilket innebär att 

konstruktionen beskriver något högst sannolikt. Det skulle innebära att de värden som 

presenteras i värdegrunden redan är uppfyllda. Grammatiken räcker inte till för att förklara vad 

konstruktionen gör, vilket jag återkommer till i kapitel 8. 

I materialet finns det modalitet i form av modala verb i 39 av de 351 konstruktionerna. Ska 

används i 29 av de 39 modifierade verbfraserna. På modalitetsskalan kan de ska-modalitet 

placeras på axlarna villighet, förpliktelse och sannolikhet. Villighet uttrycker då angelägenhet, 

nödvändighet eller säkerhet. Även måste kan uttrycka detta. Sett till värdegrunden som genre 

och till dess funktion placeras satserna snarast på axeln förpliktelse där måste och ska 

modifierar det efterföljande infinita verbet som uttrycker processen. Modaliteten förmedlar 

avsändarens inställning till verbprocessen. Måste och ska ger processen förpliktelsemodalitet 

som uttrycker nödvändighet. 

Vill används i fyra av de 39 modifierade verbfraserna. Fraserna med vill har inte lika många 

betydelsemöjligheter som ovan diskuterade verb utan placeras på axeln villighet där 

avsändarens vilja/önskan uttrycks. Däremot förutsätter inte användningen av vill att subjektet 

kan/kommer att förverkliga verbfrasens innebörd (SAG 4:290). 

Bör används i tre av de 39 modifierade fraserna. På modalitetsskalan motsvarar bör verbet vill 

på axeln förpliktelse, där rekommendation uttrycks, samt axeln för sannolikhet. Avsändaren 

uttrycker vad subjektet bör vara, bör främja och vad som bör ske.  

Kan används i två gånger av de 39 modifierade fraserna. Kan ger uttryck för villighet, 

förpliktelse och sannolikhet.  
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Måste används i en av de 39 modifierade fraserna. Att uttrycka en uppmaning med en 

grammatisk kongruent konstruktion är ovanligt. I modalitetsskalan placeras måste likadant som 

ska, däremot ger måste uttryck för en starkare nödvändighet (jmf SAG 4:309, 312).  

7.4 Passiva satser 

En verbform som förekommer tillsammans med de modala verben är passiv form. Holmberg 

& Karlsson (2013:171) placerar passiva satser i den interpersonella metafunktionen då de 

uppfyller syftet att förflytta agensen till något som inte behöver realiseras i satsen. Passiva 

verbformer är således ett sätt att minska risken att uppfattas som hotfull eller alltför krävande.  

Processen är svår att identifiera i vissa passiva satser även om SFG beskriver att processen finns 

i infinitivet. I exemplet Vi vill uppfattas finns det visserligen ett subjekt som vill något i den 

mentala processen som önskar att något ska ske (exemplet Vi uppfattas förekommer även). 

Verbet uppfattas har dock sin agent någon annanstans, vilket inte synliggörs i satsen. 

Användningen av vill-passiv är en konstruktion som är ovanlig både i materialet och enligt SAG 

(4:400). Detta gäller då subjektet är animat. Att använda vill-passiv fyller då syftet att ”slippa” 

tydliggöra vem som faktiskt ska uppfylla handlingen som uttrycks i det finita huvudverbet, 

alltså uppfattas i vi vill uppfattas.  

Ett annat exempel med passiva verb är meningen Vår verksamhet ska bedrivas så 

kostnadseffektivt och med så hög kvalitet som möjligt inom givna ramar. Här framkommer det 

inte heller vem som ska bedriva verksamheten. Holmberg & Karlsson (2013:171) placerar 

passiva satser i den interpersonella metafunktionen då den uppfyller syftet att förflytta agensen 

till något som inte behöver realiseras i satsen. Passiva verb är således ett sätt att minska risken 

att uppfattas som hotfull eller alltför krävande. Verbfrasen kan packas upp och lyder då Vi vill 

att andra ska uppfatta oss som trovärdiga. 

7.5 Verb med modifierande adverbial 

I svenskan kan uppmaningar ske även utan modaliteten ska. Ett alternativ är att kombinera 

presens indikativ med andra person singular, du, eller första person plural, vi, med ett 

tidsadverbial. Genom en sådan användning förankras processen tidsmässigt och personerna 

som berörs specificeras.  

I värdegrundstexterna förekommer ingen sådan användning med tidsadverbial, däremot 

förekommer påståendesatser med rumsadverbial. Presens indikativ används i dessa fall i en 

kontext som är mer specificerad, vilket gör att de får en mer imperativ karaktär, som i Här är 

vi glada. Även subjunktioner och objektiva modalitetsmetaforer förekommer och totalt är det 

47 satser som modifieras på dessa sätt.  

Det finns i 42 av de 351 konstruktionerna modalitet i form av rumsförankring. I dessa förankras 

handlingen fysiskt till arbetsplatsen, se exempel (7.1) och (7.2) nedan.  
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(7.1) Internt har vi ett öppet arbetsklimat för allas bidrag är viktiga.  

(7.2) Vi samverkar och delar med oss av vår kunskap inom ESV och hela 

statsförvaltningen.  

Handlingen förankras, istället för tidsmässigt, rumsligt på myndigheten. Handlingen blir mer 

knuten till verksamheten än av vi har ett öppet arbetsklimat ger uttryck för.  

Ytterligare exempel på sådan modalitet utgörs av konsekutiva och finala subjunktioner. Detta 

finns i fyra vi är-konstruktioner och ett exempel ges i (7.3) nedan.  

(7.3) För att förtroendet för vår kunskap alltid ska vara högt, upprätthåller vi hög 

integritet kring våra interna och externa processer för att ta fram kunskap.  

Bisatsen inledd med för att anger att handlingen som vi ska utföra är ett villkor för att 

förtroendet för vår kunskap alltid ska vara högt.  

Slutligen finns det ett exempel på en modalitetsmetafor, se (7.4) nedan.  

(7.4) Det är viktigt att vår styrning är tydlig och gemensam för alla.  

Modalitetsmetaforen är en sådan som Helgesson (2011) kallar en objektiv modalitetsmetafor. 

Detta beskriver Helgesson (2011:128) vara ett försök att ”framställa det modaliserande 

elementet som objektivt genom att på motsvarande sätt lägga det i en inbäddad sats med det 

’neutrala’ subjektet det […]”.   

Det vanligare i värdegrundstexterna är att rumsförankra processerna. En rumsförankring 

tydliggör var skeendet ska äga rum, Internt är vi effektiva, vilket stärker en slags modalitet i 

jämförelse med Vi är effektiva där ingen sådan förankring görs. Tidsförankring, så som I 

morgon är vi i Stockholm, förekommer inte i materialet.  

7.6 Referenter och läsarperspektiv 

Nedan redovisar jag ett delresultat för den tredje frågan och fokuserar på subjektets referent. 

Text och kontext beaktas då de påverkar graden av inkludering/exkludering. Just processen med 

att identifiera referenter resulterar inte i absoluta svar utan innehåller ett visst mått av tolkning. 

Jag styrker därför mina resultat med exempel och motiveringar.  

I värdegrundstexterna är den utomstående exkluderad per automatik då det ligger i genrens 

funktion att vara styrande på myndigheten. Däremot är den utomstående inte exkluderad på 

samma sätt i alla vi är-konstruktioner. I vissa fall kan en läsare som inte arbetar på myndigheten 

inkluderas i konstruktionen, men då blir kontexten styrande för tolkning som exkluderande, 

vilket jag redogör för nedan.  

Att vi blir exkluderande ur en icke-medarbetares synvinkel beror på att verbprocessen är sådan 

att icke-medarbetaren/kunden inte kan vara deltagare, exempelvis att de berör ett sätt att arbeta 
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på inom myndigheten eller ett sätt att bete sig mot kunden9. Även användandet av ett 

kontrasterande substantiv som kunden gör att kunden inte kan ingå i vi:et (jmf Karlsson 2004). 

Textens kontext och konventioner medför också att en kund inte inkluderas i pronomenet. 

Exkluderande för kunden är även de belägg som innehåller myndighetens namn (SMHI), en 

ägandeform följt av ett substantiv (vår verksamhet) eller då de kvantitativa pronomenen 

används (alla).  

Exkludering av icke-medarbetare sker på två sätt i värdegrundstexterna: genom att referera till 

arbetet inom myndigheten eller att referera till samhällsnyttan och arbetet gentemot omvärlden, 

se (7.5) och (7.6).  

(7.5) Internt har vi ett öppet arbetsklimat där allas bidrag är viktiga.  

(7.6) Vi använder vår drivkraft för att göra största möjliga nytta för människor som 

lever i fattigdom eller ofrihet.  

Här ser vi att medarbetarnas värden och arbetssätt styrs genom att man refererar till två olika 

saker: till myndighetens interna arbete eller genom att ansvaret gentemot omvärld understryks. 

Genom att avsändaren refererar till aktörer utanför myndigheten förflyttas orsaken till själva 

uppmuntran av egenskaper, så som att vara effektiv för omvärldens skull istället för att vara 

effektiv för medarbetarnas skull. Det förekommer även att ett och samma vi både refererar till 

förhållningssätt internt och externt, som i (7.7). 

(7.7) Vi är tydliga i vår kommunikation externt och internt.  

Användning av vi som exkluderande förekommer även i materialet och där ingår endast 

avsändaren, se (7.8) och (7.9).  

(7.8) Vi ser engagerade chefer och medarbetare som förebilder i vår lärande organisa-

tion.  

(7.9) Vi tar vara på våra talanger.  

Chefer och medarbetare exkluderas här och den anonyma avsändaren framstår som den aktiva 

parten i processen. Chefer ställs även som en egen kategori, vilket innebär att vi kan implicit 

utläsa deltagarna avsändare, chefer och medarbetare. Därtill finns det även en eventuell 

tjuvlyssnare som kan läsa texten som utomstående (jmf Hamberg 2011). 

I värdegrundstexterna förekommer vi som kan ses som antingen inkluderande eller 

exkluderande för den som läser. Det är vi är-konstruktioner som enbart följs av värdeord utan 

närmare specifikation på adverbial eller kontrasterande pronomen, se (7.10) nedan.  

(7.10) Vi är öppna, målmedvetna och modiga.  

                                                      
9  Även om myndigheter inte har kunder är det vissa värdegrundstexter som refererar till kunden. 
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I sådana fall är det nödvändigt att räkna med den övergripande kontexten vari konstruktionen 

finns. Konstruktionen blir alltså inkluderande för medarbetare och exkluderande för tjuvläsare 

i och med att genren tillhör just värdegrundstexter.  

Subjekt som utgörs av vår verksamhet (possessivt pronomen + substantiv) är tydligare 

exkluderande mot icke-medarbetaren och i högre grad inkluderande för både avsändare och 

medarbetare. Det uttrycks explicit att det handlar om den gemensamma arbetsplatsen, ett 

gemensamt mål eller styrningen på arbetsplatsen. De äger tillsammans något som ska skötas på 

bästa sätt. Sådana konstruktioner är mer specifika och konkreta än vi. 

Användandet av substantiv, listat som kategori 3 i tabell 5.4, syftar på företeelser och fenomen 

på själva arbetsplatsen, så som värdegrunden, kärnvärdet eller klientarbetet. Här är alltså inte 

någon läsare inkluderad i subjektet. Däremot återfinns myndighetens anställda i adverbialet, 

som i Den gemensamma statliga värdegrunden är viktig i vårt dagliga arbete. Att ”förflytta” 

medarbetarna till höger i satsen gör att fokus och aktion flyttas från dem. Det blir således svårare 

att vägra den implicita uppmaningen. Istället för pronomenet vi som subjekt används 

objektsformen oss och därmed exkluderas icke-medarbetare genom att referera till något som 

förekommer/ska förekomma på myndigheten. 

Samma funktion har bisats i fundamentsplats där också att medarbetarna förflyttas, men till 

adverbialplats som prepositionsfraser, så som i Att uppträda professionellt och kompetent ska 

vara en ledstjärna för oss så väl i mötet med kollegorna som i möte med människor utanför vår 

myndighet. Här sätts det eftersträvansvärd i fundamentsplats som prototypiskt reserveras för 

given information. 

Egennamn finns redovisade i tabell 5.4 och där framkommer det att det finns totalt 12 stycken 

i materialet. Användningen av egennamn används för att referera till myndigheten, vilket 

innebär att avsändare och medarbetare är inkluderade i stor utsträckning. Icke-medarbetare är 

exkluderade i dessa uttalanden och kan läsa påståendet som ren fakta om myndigheten. 

Däremot finns det kontrasterande pronomen i vissa satser med egennamn. Båda 

användningarna exemplifieras i (7.11) och (7.12) nedan. 

(7.11) TLV ska agera objektivt, förutsebart och konsekvent samt fatta välgrundade och 

tydliga beslut.  

(7.12) SMHI vill att alla har engagemang och tar ansvar för såväl sitt arbete som för sin 

personliga utveckling.  

Egennamnet innebär att avsändaren/myndigheten tydligare har en vilja om hur medarbetarna 

ska bete sig. I meningen kan vi dock inte, som i (7.8), utläsa de tre kategorierna avsändare, chef 

och medarbetare. Att använda myndighetens namn innebär att avsändare blir tydligare och i 

mening (7.11) inkluderas medarbetare medan de finns som kvantitativt pronomen i (7.12). 

Mening (7.12) blir mer uppmanande då avsändaren tydliggör en önskan och även vem ska 

uppfylla den.  
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Kvantitativa pronomen alla och varje är tydligare i sitt utpekande av medarbetarna samtidigt 

som exkluderingen av andra läsare förstärks. Här lämnas lite utrymme att ifrågasätta vem som 

åsyftas och inkluderingen innebär en starkare uppmaning.  

Användandet av referentiella pronomen innebär att det egentliga subjektet flyttas till platsen 

efter finit verb, som i Det arbetar vi aktivt för. Pronomenet det fungerar som objekt i 

fundamentet och refererar till något som har nämnts i en föregående mening.  

När konstruktionen innehåller ett det i fundamentsplats kan satsen delas upp i tre kategorier: 

sats med det som objekt, sats med det som subjekt samt sats med det som formellt subjekt. I 

dessa processer finns det således inget vi eller ett subjekt som läsaren kan identifiera sig med i 

fundamentet, utan det aktiva subjektet har förflyttats till höger i satsen. Detta får betydelse i den 

interpersonella metafunktionen. 

Avsändaren exkluderar sig själv när ett du-tilltal används. Pronomenet du används prototypiskt 

för att tilltala en enstaka person men i värdegrundstexterna används det för att tilltala ett 

kollektiv som inte inkluderar avsändaren. Det är alltså inte enstaka personer som pekas ut, utan 

alla medarbetare inkluderas i pronomenet (jmf Lind Palicki 2010). Du ökar även exkluderingen 

av en icke-medarbetare.  

Indefinit pronomen, den gången det förekommer, inkluderar läsaren samtidigt som det sätter 

krav på medarbetarna: andra kan lita på oss. Det objektiva pronomenet oss inkluderar samtliga 

medarbetare och kräver av dem att de är pålitliga. Läsaren är den andra som kan lita på 

myndigheten. Likaså bidrar användningen av vår omvärld kan lita på oss till att läsaren är aktiv 

och myndigheten skrivs fram som objekt. Här är icke-medarbetaren alltså inkluderad oavsett 

om hen litar på myndigheten eller ej.  

I konstruktionerna där vi inte står i fundamentsplats förflyttas medarbetarna till höger i satsen, 

vilket får konsekvenser för möjligheten att förhandla om direktiven. Nyström Höög (2015:11) 

diskuterar placeringen av direktiv i bisatser och menar att processen att ”skjuta det som inte är 

öppet för förhandling långt till höger i satserna” är ett indirektare sätt att uppmana till handling 

(ibid.). En sådan förskjutning visade sig vara typiskt för skolans värdegrundstexter.  

Det finns alltså olika sätt som vi är-konstruktionen inkluderar och exkluderar läsaren beroende 

på läsarens roll. Ur användningen av subjekt i värdegrundstexterna kan vi utläsa fyra olika 

roller: avsändare, chef, medarbetare och icke-medarbetare/kund. Samtliga förekommer inte i 

alla konstruktioner utan blir tydligare i vissa. I och med genren kan vi räkna med att det alltid 

finns en avsändare, en medarbetare och en icke-medarbetare. Dock inkluderas avsändare och 

medarbetare ofta i pronomenet medan icke-medarbetare exkluderas. 

7.7 Sammanfattning av resultatet för forskningsfråga 3 

Frågan om vilken interpersonell funktion vi är-konstruktionen har i värdegrundstexterna har 

jag ovan besvarat. Den interpersonella funktionen realiseras genom ska i ramtext, modifierade 

konstruktioner, passiva satser, modifierande adverbial samt läsar- och referentperspektiv. 
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Vanligast är det att konstruktionen står omodifierad och realiserar språkhandlingen påstående. 

Ska i ramtext finns i 15 av 27 texter, vilket innebär att modaliteten i de konstruktionerna finns 

utanför själva satsen. Modifierade satser finns i 39 av 351 konstruktioner och ska vara är den 

vanligaste. Passiva satser möjliggör att agensen inte behöver uttryckas i satsen. Passiva verb är 

inte vanliga i materialet. Modifierande adverbial förekommer i 42 konstruktioner och de fäster 

handlingen fysiskt vid myndigheten. Även subjunktioner och modalitetsmetaforer används 

också men i mindre utsträckning.  

Användningen av subjekt påverkar också den interpersonella metafunktionen i konstruktionen. 

Vi används för att inkludera avsändare, chefer och medarbetare. I mer allmänna satser, som Vi 

är öppna målmedvetna och modiga, kan även en icke-medarbetare inkluderas, men läst i 

kontexten torde de inte göra det. Vi kan även referera till enbart avsändare, som i exempel (7.8), 

eller referera till hela myndigheten. Att använda myndighetens namn eller referera till vår 

verksamhet innebär att de som identifierar sig som medarbetare inkluderas. Vid du-tilltal 

separeras avsändare från medarbetare och uppmaningen blir tydligare. När vi inte står i 

fundamentet påverkas betydelsen och ett indirektare sätt att uppmana realiseras.  
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8 Slutsats och diskussion 

I min studie har jag utifrån en nyligen uppkommen genre studerat en återkommande språklig 

konstruktion som består av en grammatik som vanligtvis beskriver skeenden i nutid, framtid 

eller något som är allmängiltigt. De här funktionerna tycks konstruktionen inte ha i 

värdegrundstexterna. Genom att närma mig konstruktionen utifrån tre olika analysingångar har 

jag kunnat ringa in och begränsa konstruktionens komponenter, vilka processer den realiserar 

samt vilken mellanmänsklig funktion konstruktionen har.  

Studien har nödvändiggjort en problematisering av den svenska indelningen i verbprocesser 

och jag har utifrån mitt material gjort ett försök, utifrån Hallidays & Matthiessens modell 

(2014), att ringa in en ny process med utgångspunkt i processens innebörd och vad den gör.  

Vi är-konstruktionen kan jag efter beskrivning koppla till ett större sammanhang och till den 

forskning som har gjorts om värdegrunder på nationell och internationell. Detta möjliggör att 

en diskussion kan föras kring varför konstruktionen finns och varför den ser ut som den gör.  

8.1 Sammanfattning av resultaten 

Innan jag diskuterar varför konstruktionen finns och ser ut som den gör, sammanfattar jag 

studiens resultat och problematiserar processindelningen som finns för svenska verb. Samman-

fattningen börjar med de grammatiska komponenterna, sedan beskrivs resultatet för den 

ideationella analysen och sist redogörs det för modalitet i den interpersonella metafunktionen.  

8.1.1 Grammatiskt resultat 

Vi är-konstruktionen kan bestå av en viss variation av subjekt och verb. Vanligast är 

pronomenet vi och verbet är. Det föreligger en större variationsmöjlighet gällande verbval 

medan subjekten uppvisar en större homogenitet.  

Signifikant för verben som används är att de inte anger sakförhållanden i existentiella processer. 

Verben rör främst det psykiska och det sociala betydelsefältet samt det logiska fältet. Det 

vanligaste verbet är är som signalerar tillstånd inom det logiska fältet.  

Subjekten står vanligtvis i fundamentet och utgörs av vi i 271 konstruktioner av 351. Den näst 

vanligaste gruppen syftar också till medarbetarna men i form av possessiva pronomen följt av 

exempelvis verksamhet. Värdegrundstexter har i tidigare studier (Nyström Höög 2015, 

Björkvall 2018) beskrivits vara repetitiva och innehålla en övervägande del syntaktisk 

parallellism. Det återfinns i min studie av konstruktionen där 93 % av fundamenten innehåller 

subjekt, jämfört med skriven bruksprosa som innehåller 59–73 % subjekt i fundament (jmf 

Westman 1974).  

Konstruktionen kan också bestå av en längre verbfras där avsändarens inställning till uttrycket 

synliggörs genom modalitetsmarkörer. Den vanligaste verbfrasen är ska vara. Modalitet är 
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alltså vanligast tillsammans med verb som uttrycker relationella processer. Även verben vill, 

bör, kan och måste kan finnas i konstruktionen.  

Det typiska användningsområdet för presens indikativ är till ytan uppfyllt, men kontexten och 

syftet med konstruktionen måste tagas med i tolkningen av yttrandet. SAG:s (4:723–728) 

beskrivning av presens indikativ som uppmanande täcker inte heller in betydelsen av 

konstruktionen. Tidsadverbial finns inte i materialet men det finns rumsadverbial som tydligt 

förlägger handlingen till själva myndigheten. Rumsadverbialet tycks fylla samma funktion som 

tidsadverbialen enligt SAG, alltså att de används uppmanande.  

8.1.2 Ideationella resultat 

Andelen av en viss process i en text säger något om vad texten gör. En övervägande del 

relationella processer innebär att texten fokuserar på att beskriva kriterier eller sakförhållanden, 

medan texter med materiella processer är handlingsinriktade. Mentala processer i en text ger 

den ett innehåll av subjektivitet, medan verbala texter återger kommunikation mellan parter 

(Lassus 2010:133). 

Att de relationellt attributiva processerna är en av de dominerande processerna i vi är-

konstruktionen säger något om vad konstruktionen är. Relationella processer finns främst i 

texter som beskriver relationer mellan entiteter, vilket innebär att texter med övervägande delen 

relationella processer inte beskriver någon förändring i den yttre världen (Holmberg & Karlsson 

2013:89). Typiska funktioner hos relationella processer är att de ”beskriver, klassificerar, 

sorterar och etiketterar” (Holmberg & Karlsson 2013:90), vanligen i faktatexter. Den 

funktionen krockar med värdegrundstexternas syfte.  

Materiella transformerande processer utgör nästan en lika stor mängd som de relationella 

processerna. Materiella processer är typiska för texter som beskriver att något händer eller 

förändras i den yttre världen. Enligt Holmberg & Karlsson (2013:84) är materiella processer de 

vanligaste processerna. Sett till enbart de fyra kategorierna som beskrivits för svenskan vore de 

materiella processerna vanligast även i mitt material men genom en finare uppdelning av de 

materiella processerna i transformerande och kreativa och av de relationella i attributiva och 

identifierande, blir de attributiva relationella processerna vanligare. I en sådan uppdelning 

speglas den övervägande delen av konstruktionen som består av den attributiva relationella 

processen är.  

Mentala och verbala processer, som är mindre vanliga, är symboliska processer som är 

kopplade till aktörers medvetande och sinnen. Sådana processer är vanliga i romaner som är 

karaktärsdrivna och som beskriver vad personer tänker eller säger. Den beskrivande funktionen 

finns inte i genren värdegrund, vilket kan försvåra tolkningen av texterna.  

Beteendeprocesser, så som beskrivna i min studie utifrån Halliday & Matthiessen (2014), 

betecknar ett animat subjekts förhållningssätt och attityd till omgivningen. Processen ligger 

mellan materiella och mentala och sker mitt emellan den inre och den yttre världen. Processen 

skapar inget nytt eller transformerar något som redan finns, inte heller sker processen enbart 
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inuti subjektet utan den uttrycks i den yttre världen. Definition skiljer sig något från den 

engelska modellens beskrivning eftersom mitt material inte gav exempel liknande dem 

beskrivna av Halliday & Matthiessen (2014:301). Beteendeprocesser i min undersökning är 

snarare förhållningssätt än fysiologiska uttryck (cough, cry). Subjektet i dessa processer har jag 

valt att kalla utövare.  

Beteendeprocesser är sådana verb som i SAG (2) tillhör två olika betydelsefält, nämligen det 

fysiska och det psykiska/sociala. Processerna realiserar värdering, förmåga, intention, socialt 

handlande, sociala relationer och fysiska fenomen (SAG 2:514–516). Att beteende-processerna 

realiserar dessa skeenden innebär att de rör sig i både det fysiska och psykiska/sociala fältet, 

däremot befinner de sig inte i det logiska betydelsefältet.  

Existentiella processer beskriver någonting som objektivt existerande, prototypiskt med verben 

finns, sitter eller står. Att arbeta med processen som skild från de andra relationella processerna 

var ett viktigt verktyg i identifieringen av vi är-konstruktionen. Att det inte finns några 

existentiella processer innebär att konstruktionen inte används för att beskriva objektiva fakta 

om allmängiltiga ting, vilket öppnar upp värdegrundstexterna för viss ifrågasättande.  

Deltagarna och vad de består av uppvisade vissa tendenser som var gällande i hela materialet. 

Vi finns och är vanligast i alla processer och därmed i alla roller. Flest roller som inte står i 

fundament finns i materiella processer men förekommer även i beteendeprocesser och 

relationella processer och dessa utgörs av vi.  

8.1.3 Ideationella metodologiska resultat 

Ett problem som uppstod vid analysen av verbprocesser är att den svenska modellen inte är 

tillräcklig för att beskriva vad som sker i värdegrundstexternas vi är-konstruktion. Till skillnad 

från Holmberg & Karlsson (2013) och Lassus (2010) räcker det inte med fyra verbprocesser för 

att kategorisera värdegrundstexternas vi är-konstruktioner. En konsekvens av resultatet på fråga 

två är därmed att det behövs sex kategorier: materiella, relationella, mentala, verbala, beteende 

och existentiella. I figur 6.1 visar jag vilka processer analysen av konstruktionen har krävt. 
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Processtyp Underkategori Kategoribetydelse Deltagare 

Materiell:  transformerande göra, skapa aktör, mål, utsträckning, mottagare 

  kreativ förändra  

Relationell: attributiv attribut bärare, attribut 

 identifierande identifiera utpekad, identifierad 

Beteende  bete sig utövare, påverkad 

Mental:  kognitiv tänka upplevare, fenomen 

 perceptiv se, uppfatta  

 emotiv känna  

Verbal  säga talare, lyssnare, talmål, utsaga 

Existentiell  existera, finnas existerande 

Figur 8.1. Indelning i processer och roller utifrån materialet. 

I figur 8.1 framgår det vad analysen av mitt material har krävt för processer och vilka deltagare 

som behövs för att beskriva vi är-konstruktionen. Beskrivningen som på svenska finns av 

verbprocesserna har jag utgått ifrån, men har funnit det nödvändigt att komplettera den med 

Hallidays & Mathiessens modell (2014). Beteende är en kategori som är ett nytt tillägg och den 

existentiella processen har gått från att ha varit en underkategori till den relationella processen 

till att bli en egen kategori. De materiella processerna har delats in i kreativa och transformativa 

processer. De mentala processerna är indelade i perception, affektion och kognition. 

En indelning som inte beskrivs i den svenska versionen av Holmberg & Karlsson (2013) är 

underkategorierna till de materiella processerna. Materiella processer gör alltså något med den 

fysiska omvärlden och sådana processer kan vidare vara transformativa eller kreativa (Halliday 

& Matthiessen 2014:231f). Transformativa materiella processer förändrar egenskapen hos 

något redan existerande medan kreativa materiella processer skapar något i den fysiska världen 

som tidigare inte fanns. Produkten existerar alltså redan i transformativa materiella processer 

och skapas i kreativa materiella processer. 

Beteendeprocesser innefattar processer som uttrycker yttre manifestationer av inre tankar 

(Halliday & Matthiessen 2014:215), så som det engelska glare. Dessa processer räknar 

Holmberg & Karlsson (2013:79) som materiella processer då de sker i den yttre världen och 

fysiskt påverkar omgivningen. Orsaken till att förekomsten av beteendeprocesser är intressant 

är att de realiseras mellan materiella och mentala processer. Processen ställer inga krav på att 

något ska skapas men implicerar att en förbättring bör ske genom ett sätt att tänka, så som att 

prioritera. 

De mentala processerna delas in i kognitiva, affektion och perception (Halliday & Matthiessen 

2014:216). I fallet mentala processer tycks de flesta som arbetar med SFG vara överens om 

indelningen. Det problematiska ligger snarast i vilka processer som är mentala och inte. 

Processen sker således i animata förstadeltagare och fenomenet består av känslor, så som Hon 

är glad. Processen betecknar tankar, sinnesintryck eller beslutsfattande (Holmberg & Karlsson 

2013:87). 
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Att existentiella processer bör särskiljas från relationella processer beror på dess egenskaper 

som skiljer sig från identifierande och attributiva. De existerande processerna har bara en 

deltagare och konstrueras med specifika verb som finns, står eller existerar (Holmberg & 

Karlsson 2013:90). En vanlig konstruktion med existentiella processer är ett inledande det, som 

i Det finns en katt i huset. I existentiella processer finns det enbart en förstadeltagare som 

existerar i processer likt sitter, finns eller når.  

En skillnad som finns mellan Hallidays & Mathiessens teori (2014) och Holmberg & Karlsson 

(2013) är hur de ser på relationen mellan processerna. Jag låter figur 8.2 och 8.3 synliggöra 

detta nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.2. Processernas relation till varandra enligt Holmberg & Karlsson (2013:78 och enligt Halliday 

& Matthiessen 2014:216). 

Figurerna visar hur forskarna framställer förhållandet mellan processerna. En skillnad som 

finns mellan figurerna är att relationen mellan det mentala och det materiella är olika. I 

Hallidays & Matthiessens modell (2014:216) skiljs de åt av beteendeprocesser och inte av 

verbala processer som hos Holmberg & Karlsson (2013). Jag använder mig av Hallidays & 

Matthiessens modell (2014:216) av den anledningen att det i mitt material finns processer som 

hamnar mellan de materiell och de mentala, vilket alltså är svårare att diskutera utifrån 

Holmberg & Karlsson modell (2013:78). 

De två ordningarna som framkommer i figur 8.2 och 8.3 använder jag för att visa förhållandet 

mellan processerna och hur det utifrån Holmberg & Karlssons (2013) framställning kan bli 

svårt att motivera införandet av beteendeprocesser. Beteendeprocesser har ingenting med 

verbala processer att göra, utan realiseras mellan de materiella och de mentala. Genom att låta 

den verbala processen finnas mellan de mentala och relationella frigörs utrymmet mellan de 

materiella och mentala och det är mellan just tankar och handlingar som beteendet sker. 
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8.1.4 Interpersonella resultat 

Den interpersonella analysingången medförde att jag klassificerade modalitet i introduktions-

texten till själva konstruktionen som ska i ramtext. Att rama in texten där värdena presenteras 

med modalitet innebär att vi är-konstruktionens kontext gör den till en uppmaning. Min 

definition av modalitet i introduktionstexten, alltså ska i ramtext, kan ses som en brygga mellan 

metaforer i språket, så som grammatiska metaforer, och det Karlsson (2005) beskriver som en 

situationell tolkning av yttranden. I stället för att se antingen till den grammatiska metaforen 

eller till situationen visar värdegrundstexterna på ett alternativt sätt att använda en slags 

metafor. Inramningen till själva presentationen av värden är där modaliteten uttrycks. 

Modalitet finns även i konstruktionen i viss utsträckning och då främst som ska vara. I dessa 

verbfraser uttrycks villighet, förpliktelse eller sannolikhet. Det finns en viss variation i val av 

den här modaliteten men variationen är inte stor. Däremot går det att se att det uttryck där den 

starkaste nödvändigheten uttrycks, måste, bara förekommer en gång.  

De processer där modalitet är vanligast är i relationellt attributiva och materiellt transforme-

rande processer. Dessa processer står tillsammans för 30 av de 39 modifierade verbfraserna och 

procentuellt är det vanligast att modifiera verbfraser i de relationellt attributiva processerna. 

Medarbetarna uppmanas till de ska vara något, snarare än till att ska tänka något.  

Passiva satser är ett sätt att påverka agensen i satsen och något som kan förekomma i vi är-

konstruktionen. Att förflytta agensen ”utanför” satsen är ett sätt att verka mindre hotfull och 

krävande. Avsändaren försöker då uppmana till handling genom att skapa ett ansvar inför någon 

annan utanför myndigheten, vilket gör att avsändaren framställs som mindre krävande.  

Modifierade adverbial och s.k. objektiva modalitetsmetaforer förekommer i 47 av de 351 

konstruktionerna. I satser som inleds med Det är viktigt blir resten av satsen framställd som 

mer objektiv och en tydligt kravställande avsändare framkommer inte. Adverbialen fyller 

funktionen att förankra processer i världen och avsändaren kan visa vad som gäller, exempelvis, 

internt på myndigheten. Främst används ett slags rumsadverbial för att modifiera satsen. 

Betydelsen av presens indikativ kan utifrån konstruktionen problematiseras och SAG täcker 

inte in den betydelse som vi är-konstruktionen har. I den ideationella analysen framkommer det 

att modalitet visserligen förekommer i värdegrundstexterna men att det främst är presens 

indikativ som används. I värdegrunderna förankras skeenden, inte till tid som i SAG:s 

beskrivning, utan till plats/rum. En sådan rumsförankring tydliggör var processen ska ske, vilket 

innebär att presens indikativ blir mer uppmanande i dessa konstruktioner.  

Inkludering och exkludering av läsaren görs på olika sätt i konstruktionen och rollerna som 

framkommer är avsändare, chef, medarbetare och icke-medarbetare. Inkluderande för medarbe-

tarna är användningen av vi, myndighetens namn och referenser till arbetet på myndigheten. 

Däremot är vi inte alltid inkluderande, varken för medarbetare eller chefer, utan ibland bara för 

avsändaren. 
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8.2 Vilken språkhandling är det som uttrycks? 

Att enbart se till konstruktionens grammatiska form är inte tillräckligt om vi vill förstå den 

interpersonella funktionen. Konstruktionen realiseras främst av indikativa deklarativa satser 

som uttrycker relationella processer, vilket är typiskt för faktatexter. Vi är-konstruktionen måste 

läsas som en slags metafor där det påbjudna handlandet realiseras någon annanstans än i 

grammatiken.  

Det som sker i texterna är att avsändaren i sin talarroll är krävande och kräver av medarbetarna 

varor och tjänster, se figur 8.1. Däremot uttrycks detta inte prototypiskt av en uppmaningssats 

utan av en sats hemmahörande i påståenderutan där det sker ett givande av information. En 

anpassning av figuren över språkhandlingar ges i figur 8.3 nedan. 

Talarroll: 

Utbyte: 

Givande Krävande 

Information påstående: 

– Vi är tydliga och korrekta och goda 

förebilder. 

deklarativ sats (indikativ) 

fråga: 

– Är vi tydliga och korrekta och goda 

förebilder? 

interrogativ sats (indikativ) 

Varor och 

tjänster 

erbjudande: 

 

uppmaning: 

– Var tydliga och korrekta och goda 

förebilder! 

direktiv sats (imperativ) 

– Vi ska vara tydliga och korrekta 

och goda förebilder. 

deklarativ sats med modalt hjälpverb 

Varor och 

tjänster i 

genren värde-

grundstexter 

påstående, erbjudande: 

– Vi är tydliga och korrekta och goda 

förebilder. 

deklarativ sats (indikativ) 

uppmaning: 
– Vi är tydliga och korrekta och goda 

förebilder. 

deklarativ sats (indikativ) 

– Vi ska vara tydliga och korrekta 

och goda förebilder. 

deklarativ sats med modalt hjälpverb 

– Internt är vi tydliga och korrekta. 

deklarativ sats med rumsadverbial 

”ska i ramtext” 

Figur 8.3. Språkhandlingar i det interpersonella meningsskapandet och hur fingerade variationer av en 

autentisk vi är-konstruktionen placeras.  

Vi är-konstruktionen finns i fälten påstående med funktionen givande och krävande av varor 

och tjänster i genren värdegrundstexter. Beroende på om mottagaren är en medarbetare eller 
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inte har avsändare rollen som antingen givare eller kravställare. Genom att utöka tabellen för 

språkhandlingar kan konstruktionen problematiseras och dess funktion i värdegrundstexterna 

beskrivas. Funktionen är beroende av kontexten i vilken den förekommer, vilket framgår av 

just genren värdegrundstexter.  

Vidare kan vi är-konstruktionen i värdegrundstexterna läsas som påståenden eller erbjudanden, 

beroende av läsarrollen. Grammatiskt finns det ingen konstruktion för erbjudande i svenskan. 

Detta görs istället med frågor eller påståenden. Däremot torde inte de modifierade satserna eller 

användandet av ska i introduktionstexten kunna användas som ett påstående eller erbjudande, 

varför de konstruktionerna endast finns som krävande språkhandlingar. Påståenden möjliggör 

fler tolkningsmöjligheter, till skillnad från förpliktelsemodalitet (jmf Hamberg 2011:146).  

En tolkning av presens indikativ som imperativ är brukligt i svenskan och beskrivet i SAG 

(4:723–728). Däremot kan inte den konstruktionen appliceras på värdegrundstexternas samtliga 

konstruktioner. Konstruktionerna behöver sättas i ett större sammanhang och betydelsen finns 

då varken i lexikogrammatiken eller semantiken, utan i värdegrundsgenren. Det krävs då en 

situationell tolkning av yttrandet (jmf Karlsson 2005). 

8.3 Varför presens indikativ? 

Det texterna har gemensamt är att de tillhör genren värdegrundstexter, vilket innebär att de 

indirekt inramas av en förpliktelsemodalitet. Även kontexten New Public Management, där 

personalens beteende regleras i högre utsträckning än innan (jmf avsnitt 1.1), har betydelse dels 

för förekomsten av dokumenten, dels för deras funktion.  

Genren värdegrund är en relativt ny genre och finns ännu inte beskriven i någon större 

utsträckning. Likaså är det med beskrivningen av vilka verbprocesser som dominerar i olika 

genrer. Ett utmärkande drag för värdegrundstexterna som i studien framkommit är den 

syntaktiska parallellismen som vi är-konstruktionen är ett exempel på och som prototypiskt 

består av ett pronomen i första person plural och en relationellt attributiv verbprocess. Den 

syntaktiska parallellismen utgör inga svårigheter och Björkvall (2018) påpekar att stilfiguren 

snarare hjälper läsaren att minnas innehållet i värdegrunden. 

Värdegrunden läst ur medarbetarens perspektiv fyller syftet att tala om för medarbetaren hur 

hen ska tänka och bete sig för att passa in på myndigheten. Presens indikativ-formerna lämnar 

mindre utrymme att neka påståendet. En fråga kan besvara med ja/nej. Ett erbjudande går det 

att tacka nej till och en uppmaning är tydligare styrande än ett påstående. Påståendesatser är de 

som minst kräver respons och i fall då respons ges är accepterande den prefererade medan 

uppmaningssatser har en handling hos mottagaren som prefererad respons (Björkvall 2018:71). 

Att de främst realiserar relationellt attributiva processer, som är typiska för faktatexter där det 

inte sker någon förändring, kan förstärka påståendets egenskap som beskrivande av fakta.  

Påståendesatserna, som i relation till uppmaningssatser, är mildare uppmanande liknar 

Mulderrigs (2011) beskrivning av soft governance där styrningen blir implicit genom att 

beskriva framtida och ta för givet att åtgärder görs av individen för att nå målet. Liknande 
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slutsatser dras av Vaara m.fl. (2010) där strategiska planer ”tvingar” fram konsensus genom att 

använda påståendesatser. 

Ytterligare en orsak till att använda påståendesatser kan vara att de är mer inkluderande än 

uppmaningssatser (Rehnberg 2014:149). Genom att inkludera medarbetarna kan avsändaren få 

medarbetarna att i större utsträckning identifiera sig med myndigheten.  

Den övervägande användningen av pronomenet vi syftar oftast till medarbetarna på 

myndigheten. Genom att använda vi istället för du i konstruktionen, ökar inkluderingen av 

läsaren (jmf Lind Palicki 2010). Du är i högre grad exkluderande och används för att snäva det 

deiktiska rummet. 

Holmgren & Wirdenäs (2005:258) diskuterar också orsaken till användningen av presens 

indikativ och menar att fördelen med konstruktionen är att subjektet tydligare kan uttryckas 

jämfört mot hur det ser ut i imperativsatser. Även verbet visar tid för handling på ett annat sätt 

och uttrycker tempus. 

Vidare understryker Rehnberg (2014:241) vikten av att framställa sig som något istället för att 

verkligen vara något. Liknande resonemang återfinns hos Ahmed, men där diskuteras även 

riskerna med det. Huruvida värdegrundstexterna riskerar att motverka, exempelvis, jämlikhet 

eller inte faller utanför den här studiens ramar, men om Ahmeds hypotes är applicerbar på 

värdegrundstexterna kan det innebära att de utgör hinder för att de positiva värdeorden som ofta 

används verkställs. Å andra sidan visar Björkvall (2018) i sin enkätundersökning att värde-

grunderna tillhandahåller ett ämne för diskussion vid kaffeautomaten, vilket påståendesatserna 

lämnar större utrymme för än uppmaningssatser. 

Så, konstruktionen tycks med sina komponenter verka för att inkludera så många läsare som 

möjligt och lämna tolkningsmöjligheterna relativt öppna. Hamberg (2011) menar att 

förpliktelsemodaliteten ska minskar läsarens valmöjligheter. Även en objektivitetssträvan tycks 

föreligga och sällan står avsändaren explicit uttryckt genom exempelvis Jag vill att du är 

effektiv. Likt i Helgesson studie (2011) döljs avsändaren genom att inkludera mottagaren i 

subjektet vars handling eller egenskaper beskrivs. 

Philipson (2011), professor i etik och värderingsforskning, skriver att det är viktigt att 

personalen håller med om de värden som presenteras för att de ska tillämpa dem. Det är även 

viktigt att värdegrunden uppmuntrar till dialog. Medarbetarna måste alltså välja att tillämpa de 

värden som värdegrunden innehåller och språkhandlingen som i större utsträckning uppmuntrar 

till egna val och dialog är påståenden, även om den process påståendena realiserar är typiska 

för faktatexter.  

Som en del av en förändrad samhällsdiskurs och New Public Management kan vi är-

konstruktionen passa för myndigheternas ökade krav på att dokumentera och utvärdera sitt 

arbete, samtidigt som de används som interna styrdokument. Presens indikativ i påståendesatser 

öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter i värdegrunden, som i sin tur kan nås av både 

medarbetare och externa läsare.  
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8.4 Begränsningar och förtjänster med studien 

Något som jag i min studie inte gör är att se till hela värdegrundstexten som konstruktionen 

insamlats ifrån. En sådan undersökning kunde ha möjliggjort jämförelser mellan olika 

myndigheter och kunnat säga något om hur vanlig konstruktionen är. Inte heller har jag 

undersökt hur värdegrunderna faktiskt används och tas emot vid myndigheten eller vad de 

anställda tycker om formuleringarna i den. Avsändaren och skrivsituationen har heller inte varit 

i fokus och jag vet inte vad avsändarens syfte med användandet av vi är-konstruktionen faktiskt 

är.  

Även indelningen i verbprocesser kan diskuteras och frågan ställas om det verkligen är 

nödvändigt med fler än fyra processer i svenskan. Anpassningar till danskan beskriver fyra 

processer och de studier på svenskt material tillämpar den beskrivning som finns i Holmberg 

& Karlsson (2013) (för exempel på studier, se Holmberg, Karlsson & Nord (2011)). Hade jag 

arbetat utifrån fyra processer hade de materiella processerna varit vanligast (41 %). I en sådan 

analys hade dock förekomsten av den övervägande delen av vi är-konstruktionen blivit 

otydligare. Att dela in verben i mitt material i fler processer och underkategorier medför att jag 

tydligare kan ringa in konstruktionen och beskriva vad den gör och inte gör. 

Mitt fokus på en specifik konstruktion kan ses som en grund för vidare studier av 

värdegrundstexterna där perspektivet kan bli större än att se till subjekts- och verbval. 

Förhoppningen är även att den finare indelning av verbpocesserna kan användas som ett verktyg 

för att tala om värdegrundstexter specifikt och svenska språket och olika genrer generellt. 

Studien har även bidragit med ett förslag till indelning i verbprocesser och pekat ut specifika 

drag för just genren värdegrundstext. Även begreppet ska i ramtext gör det möjligt att lättare 

kategorisera och diskutera modalitet i värdegrunder som främst består av vi är-konstruktioner.  
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Bilaga 1  

Departement Myndighet Benämning  

Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Vår vision och värdegrund 

 
Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverkets vision 

och värdegrund 
 

Rådet för europeiska 

socialfonden i Sverige 

Våra gemensamma 

förhållningssätt 

Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Policy om vision, 

verksamhetsidé, värdeord 

och målbild 
 

Finansinspektionen Våra vägledande principer 
 

Konjunkturinstitutet Vår värdegrund 

Försvarsdepartementet Försvarets materielverk Målbild 
 

MSB Vision, verksamhetsidé 

och värdegrund 
 

Rekryteringsmyndigheten Rektryteringsmyndighetens 

styrkort 

Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Brås grundvärden 
 

Kriminalvården Kriminalvårdens vision 

och värdegrund 
 

Kustbevakningen Vår värdegrund 

Miljödepartementet Energimyndigheten Vår värdegrund 
 

Havs- och 

vattenmyndigheten 

HaV:s värdegrund 

 
SMHI Värdegrund 

Näringsdepartementet Energimarknadsinspektionen Vår värdegrund 
 

Konkurrensverket Konkurrensverkets 

värdegrund 
 

Lantmäteriet Värdegrund 

Socialdepartementet Läkemedelsverket Läkemedeksverkets 

värdegrund 
 

Statens beredning för 

medicinsk utvärdering 

Värdegrund 

 
Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket 

Grundläggande värderingar 

Utbildningsdepartementet Centrala 

studiestödsnämnden 

Värdegrund 
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Institutet för rymdfysik Värdegrund 

 
Universitetskanslerämbetet Strategi 

Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Värdegrund 
 

SIDA Sidas verksamhetsidé 
 

SWEDAC Värdegrunden 
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Bilaga 2 

Vi är-konstruktionens verb indelade i processer 

 

Relationella 

attr 

 

Rela-

tionella 

ident 

Mental Verbal Materiell 

kreativ 

Materiell 

transform 

Beteende Existentiella 

är är  ser  för (dialog) skapar  arbetar  analyserar 

 

har utgör  lyssnar  uttalar oss utvecklar  tar  identifierar 

 

ligger (i 

framkant) 

 

känner  redogör gör  visar  ifrågasätter 

 

präglas  

 

kan lita påtalar ska skapa ger  granskar 

 

ska vara 

 

förstår  uppmuntrar utför  utvecklar  prioriterar 

 

karaktäriseras 

 

gläds förmedlar vill göra  använder  respekterar 

 

innebär 

 

litar  kommunicerar genomför bidrar  stödjer 

 

betyder 

 

lär  ska säga kompletterar strävar  stöttar 

 

bör vara 

 

reflekterar 

 

odlar agerar  tvekar 

 

ska präglas  

 

tar in 

 

bör ske delar (med oss 

av)  

värnar 

 

måste vara 

 

tror  

 

bygger  möter  värdesätter 

 

vill vara 

 

tänker 

 

får  samarbetar  utgår 

 

ska stå  

 

uppfattas 

  

tillvaratar ska 

förhålla 

 

speglar 

 

vill 

  

bör främja ska 

tillmötesgå 

 

ska ha  

 

vill 

uppfattas 

  

ska agera eftersträvar 

 

  

vågar 

  

ska ansvara  engagerar 

(oss) 

 

     

ska bedrivas förankrar 

 

     

ska bidra söker 

 

     

ska fånga håller 

 

     

ska samverka 

  

     

ska sträva 
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ska uppfylla 

  

     

kan anpassa 

  

     

bemöter 

  

     

förädlar 

  

     

kvalitetssäkrar 

  

     

motverkar 

  

     

samlar 

  

     

sätter 

  

     

tillämpar 

  

     

upprätthåller 

  

     

ökar 

  

     

anpassar 

  

     

drar (nytta) 

  

     

följer 

  

     

levererar 

  

     

låter 

  

     

når  

  

     

samverkar  

  

     

sprider  

  

     

stimulerar  

  

     

säkerställer 

  

 


