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Abstract 
In this essay I try to find out how the local political climate in the Swedish Municipal Örebro 

looks like through the eyes of Michel Foucault. I’ve been focusing on the concept power, 

knowledge and politic. I’ve been applying the discourse theory on the study and the founder 

of that theory is Chantal Mouffe and Ernesto Laclau, the discoursetheory is a refinement of 

Foucaults thoughts about discourse. The object of study is the Mayor of Örebro, Staffan 

Werme and the position connected to that post. I’ve used the method “shadowing”, and I’ve 

been following the Mayor in every physical room that he appears in for nearly two weeks. 

The aim is too see which subject-position that the Mayor ascribes to in those different rooms, 

and also how the concept of power is used.  
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1 Inledning 
Efter några dagars intensivt mejlande och ringande får jag till slut tio minuter med Staffan 

Werme, jag leds in till hans kontor och vid det stora bordet sätter jag mig ner i vetskapen om 

att jag nu bara har tio minuter på mig att övertyga honom. Hela kvällen dagen innan mötet har 

jag funderat på vilka kläder jag ska bära. Jag har ingen aning om hur jag ska agera för att det 

här ska gå vägen, men en sak är säker jag måste göra ett gott första intryck för hela min studie 

bygger på att han nu svarar ja och jag har ingen backup-plan. Mina tio minuter har gått och 

jag har fått Werme att gå med på att jag följer honom som en skugga i två veckors tid. Min idé 

hade slagit rot och de närmaste veckorna kommer jag att följa honom i hans arbete som 

kommunstyrelseordförande och det blir i möte efter möte med olika människor som vill veta 

vad Staffan tycker. 

   Jag utgår från Foucaults diskurser som kan ses som språket i aktion, de är glasögonen som 

vi ser igenom och som ger oss mening och möjlighet att se saker i det omöjligas dager. Dessa 

glasögon får oss att skilja på det värdefulla från det värdelösa, sanningen från lögnen och rätt 

från fel. Individer går in och ur roller och rollen som kommunstyrelseordförande kan ses som 

ett kunskapsförråd där verktygslådan redan är fylld men att den successivt fylls på med nya 

verktyg redo att byta ut de gamla. När rollen talar visar sig diskursen. Här är det Werme som 

har makt att skapa vår syn på samhället och han gör stora avtryck i hur vi uppfattar myten 

”Örebro”. 

 

 

 

1.1 Ämnesval 

Jag ville se vilka handlingsförutsättningar att bestämma en kommunstyrelseordförande med 

parlamentariskt underskott har och vilka möjligheter denne har att utöva makt. Jag ville 

studera det och bestämde mig för att följa kommunstyrelseordförande i Örebro kommun 

Staffan Werme för att se om jag i hans tuffa och mycket uppbokade vardag kunde urskilja hur 

han använde sin makt. Det visade sig att jag kom att skugga honom under nästan två veckors 

tid. Jag valde att göra detta genom diskursteoretiska glasögon. Varför jag just valde 

diskursteori var för att jag hittade en intressant syn på makt hos tänkaren Michel Foucault och 

från det gled jag över till diskursteorin som i tydliga drag summerar vad Foucault menar med 

diskurs och därmed makt.  
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1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats blir att syna det lokalpolitiska ledarskapets 

handlingsförutsättningar utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv. Min utgångspunkt blir att 

analysera Staffan Wermes politiska ledarskap utifrån han som kommunstyrelsens ordförande i 

Örebro kommun. Vad får Staffan Wermes tolkningar och uttryck för betydelse i hans 

vardagliga politiska arbete? Utgångspunkten i studien ligger alltså i ämbetet 

kommunstyrelseordförande, där jag ska försöka urskilja vilka diskurser som flankerar 

ordförandeposten. 

 

 

1.3 Frågeställning utifrån teorival 

 

Vilka olika diskurser/positioner fångar Staffan Werme vid olika situationer? 

 

När och på vilket sätt kommer dessa positioner/diskurser i konflikt med varandra? 

 

Vilka artikulationer använder Staffan Werme för att vara den som ger myten ”Örebro” ett 

innehåll? 

 

Hur kan man förstå detta utifrån en diskursteoretisk synvinkel? 

 

1.4 Disposition - tillvägagångssätt 

Först tänker jag redovisa vilka metoder som jag använt mig av för att inhämta mitt empiriska 

råmaterial och vilka dilemman metoderna innebär. Kommer här också att visa på 

svårigheterna att sammankoppla metoden med teorin. Jag ger även exempel på de rent 

praktiska svårigheterna med metoden och visar det i några exempel. I kapitlet historisk 

bakgrund kommer en kort historisk passage som förklarar Staffan Wermes väg till posten som 

kommunstyrelseordförande. I teoridelen börjar jag med att visa på vad min analys grundar sig 

på. För att senare komma in på den teoretiska utgångspunkten som tar sitt avstamp i Michel 
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Foucaults tankar om diskurser och makt. Sedan i kapitlet om diskursteori enligt Laclau och 

Mouffe går jag igenom den valda teorin i korthet och visar på att de i hög grad är influerade 

av Foucault.  Sedan kommer avsnittet med teorins begränsningar och avgränsningar. Sedan 

kommer en genomgång av de mest betydande begreppen i diskursteorin. I analysen kommer 

jag att portionera ut passande delar ur teorin som kommer att utgöra grunden för analysen. 

Den avslutas sedan med en exemplifierad figur som sammanfattar diskurstecken runt Staffan 

Werme och en samlad begreppsapparat i form av en parlör.   
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2 Metoder, metodologiska dilemman och historisk 

bakgrund 
 

2.1 Shadowing - skuggning 

Metoden jag använt mig av är delvis ”shadowing” som jag vidare kommer att benämna 

”skuggning”. Skuggning innebär inte att man i hemlighet följer objektet utan det sker i 

samförstånd med den skuggade. Skuggning har en antropologisk vinkel vilket är passande till 

studien då diskursteorin tar upp språkets betydelse vilket innefattas i antropologin1. Konkret 

innebär skuggning att jag kommer att observera företeelser i dess direkta kontextuella 

skeende.   

”Skuggning” syftar inte på att uppnå förståelse för likheter med varandra utan det syftar till att 

erkänna våra olikheter. Det är endast som utomstående observatör man kan se skillnaderna. 

Det syftar inte till att vara ”insider”, att vara ”inbäddad” med studieobjektet, utan man 

observerar utifrån och då ser man det en ”insider” inte ser. Observatören vet visserligen aldrig 

mer om fenomenet än ”insidern” men observatören har den fördelen att denne står utanför och 

kan se skillnaderna. (Czarniawska 2007: 20-21) Czarniawska menar också att metoden 

”skuggning” utvecklats parallellt på olika platser och ser olika ut beroende på hur studien 

utformas (Czarniawska 2007: 22).  

   Det är just skillnaderna jag är ute efter i mitt fältarbete. Om jag endast använt metoden med 

djupintervjuer så anser jag att frågeställningen skulle bli betydligt svårare att svara på och min 

uppgift att finna det diskursiva mönstret skulle bli ytterst avgränsat. 

2.2 Intervjuer 

För att komplettera min studie och öka empiribasen har jag även valt att använda mig av 

kvalitativa samtalsintervjuer av respondentkaraktär, detta för att skapa mig en förståelse i vad 

det innebär att inneha ämbetet kommunstyrelseordförande. Det har jag också gjort för att ha 

en språngbräda när jag började min ”skuggning”. Jag har därför intervjuat företrädaren till 

Staffan Werme, Mats Sjöström (Socialdemokraterna) och även kommundirektören Lena 

Källström som har suttit på posten som kommundirektör under ett antal mandatperioder för att 

                                                
1 Amerikansk tradition räknar dessutom arkeologi och lingvistik till antropologin. Antropologi förekommer också som term inom teologi och filosofi. Källa 

Nationalencyklopedin, www.ne.se sökord; Antropologi. 
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ytterligare få en inblick i vad diskursen kommunstyrelseordförande innehåller. Jag valde att 

göra en intervjuguide2 där jag knöt an till studiens problemställning. Under processens gång 

och medan intervjuerna fortskred, och även beroende på hur mina intervjuobjekt svarade så 

ändrades frågorna i intervjuguiden allt efter situation och här menar Esaiasson att vartefter 

intervjuns gång uppkommer nya frågor och svar som påverkar intervjuguidens utgångsfrågor 

(Esaiasson 2007: 298). Intervjuguiden blev mer som en utgångsmall snarare än ett 

frågeformulär. Intervjuerna är digitala inspelningar3 som jag sedan har skrivit ner och 

analyserat. Intervjuer och skuggning används sedan i diskursanalysen och vävs där samman 

till en enhetlig metod. Där också diskursteorin i sig är en del av metoden och verktygen som 

används är begreppen i diskursteorin. 

 

2.2.1 Metodologiska dilemman några exempel 

Mitt första möte med Staffan Werme, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, skulle komma 

att bli till efter att jag upprepade gånger förklarat för hans sekreterare Karolina Wallström hur 

jag tänkt mig att en sådan här studie skulle gå till. Efter några dagars intensivt mejlande och 

ringande får jag till slut tio minuter med Staffan, jag leds in till hans kontor och vid det stora 

bordet sätter jag mig ner i vetskapen om att jag nu bara har tio minuter på mig att övertyga 

honom. Hela kvällen dagen innan mötet har jag funderat på vilka kläder jag ska bära. Jag har 

ingen aning om hur jag ska agera för att det här ska gå vägen, men en sak är säker: jag måste 

göra ett gott första intryck för hela min studie bygger på att han nu svarar ja och jag har ingen 

backup-plan. Det visar sig att min oro för klädval har betydelse, för att smälta in så bör min 

klädkod vara så lik de i min omgivning som möjligt (Czarniawska 2007: 22). Jag tänkte så det 

knakade och undrar hur en politiker klär sig och kom fram till att t-shirt, kavaj och blåjeans 

borde fungera bra. De tio minuterna har gått och jag har fått Staffan att gå med på att jag 

följer honom som en skugga i två veckors tid. Min idé hade slagit rot och de närmaste 

veckorna kommer jag att följa honom i hans arbete som kommunstyrelseordförande och det 

blir i möte efter möte med olika människor som vill veta vad Staffan tycker. 

Det tar ett antal dagar innan jag förstår, om jag ens har förstått det ännu, hur jag själv ska 

agera som observatör. Det är svårt att hålla en lämplig distans till Staffan Werme då min egen 

roll i detta projekt är uttalat men ändå flyter mitt personliga och mitt professionella jag 

                                                
2 Se bilaga 1. 

3 Inspelningarna finns lagrade hos  författaren, se referenslista för kontaktinformation.  
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samman, vilket ironiskt nog passar bra in i diskursteorin. Men jag menar precis som 

Czarniawska att det psykologiska obehag som mitt utanförskap skapar är den nyttiga läxan 

som skuggning ger mig (Czarniawska 2007: 22).  

De första mötena blir för min egen del en svår social situation då jag helst ska vara just en 

”skugga” och inget mer. Efter ett tag tycker jag själv att det fungerar ganska bra och jag 

smälter in i omgivningen, men det vore orealistiskt att tro att de närvarande skulle agera 

likadant oavsett min närvaro. De påverkas helt enkelt av mig.  För att visa på detta så kommer 

här ett exempel från en lunch med folkpartiet. Anna Ågerfalk4 kommer fram till mig när 

lunchen är slut där jag går några meter bakom de andra och hon säger: ”Det känns som om du 

är en sån där SÄPO-livvakt”. Det känns betryggande att det inte bara är jag som känner 

obehag av min närvaro. Sedan har vi incidenten när folkpartiet hade ett mindre gruppmöte och 

deltagarna tog kaffe och helt glömde bort att fråga om jag ville ha, en kort stund senare 

ursäktar sig en deltagare och frågar mig om jag vill ha kaffe. 

   Det ska också nämnas att jag försäkrat dem som deltagit att jag inte ska skriva om det 

politiska innehållet som jag får ta del av, det är samtidigt ett villkor från Staffan Werme för att 

jag ska få tillåtelse att ”skugga” honom. 

 

2.2.2 Historisk bakgrund 

Jag tänker här göra en historisk redogörelse om Staffan Wermes väg till posten som 

kommunstyresleordförande. Werme var i sin ungdom med i kristdemokraterna för att en vän 

till honom ville det. När han läst in sig på vad de stod för gick han ur. Sedan blev han medlem 

i folkpartiet. Inför valet 1988 behövde folkpartiet en miljöpolitiker och samtidigt blev det ett 

avhopp på en av platserna till kommunfullmäktige. Werme blev tillfrågad och fick stå på 

femte plats på valsedeln till kommunfullmäktige men kom ändå in. Då kom han att bli andra 

vice ordförande i Varberga kommundelsnämnd. Efterkommande val 1992 satt folkpartiet i 

majoritet och han blev ordförande i samma nämnd.  Från 1994 så har Werme suttit i 

kommunstyrelsen och samtidigt var han politisk sekreterare på deltid. Inför valet 1998 stod 

Werme på andra plats på valsedeln till kommunfullmäktige men han slog det dåvarande 

kommunalrådet på fler personröster. 1998-06 var Werme kommunalråd för att vid valet 2006 

bli kommunstyrelseordförande.5 

                                                
4 Folkpartistiskt kommunalråd. 
5 Informationen är hämtad från egen intervju med Staffan Werme. 



 7 

   Det intressanta är att folkpartiet har parlamentariskt underskott (se mandatfördelningen 

nedan) men att de ändå innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen vilken oftast brukar 

tillfalla det parti med majoritet. Här tror kommundirektören Lena Källström att miljöpartiets 

sidbyte har stor roll i att det just blev Werme som fick posten som ordförande, Källström tror 

att miljöpartiet ställde krav på att Werme skulle bli ordförande annars skulle de inte byta sida 

utan stanna kvar hos den dåvarande majoriteten6.  

 
Mandatfördelning kommunfullmäktige efter valet 2006 

Moderaterna 13 

Folkpartiet 8 

Kristdemokraterna 6 

Centerpartiet 4 

Miljöpartiet 4 

Socialdemokraterna 25 

Vänsterpartiet 4 

Sverigedemokraterna 17 

 

Wermes parlamentariska underskott kan vara bra att ha i åtanke vid genomgången av min 

analys. 

                                                
6 Informationen är hämtad från egen intervju med Lena Källström. 

7 Mandatfördelningen är hämtad från Örebro kommuns hemsida, www.orebro.se 
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3 Teori 

3.1.1 Analytisk grund 

Här kommer jag visa på vad min analys grundar sig på så att läsaren lättare ska förstå min 

utgångspunkt i Foucault. Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund och jag 

kommer här att ge en kort sammanfattning av de generella filosofiska antaganden som ligger 

till grund för diskursanalys som angreppssätt (Jørgensen 2000: 11). 

Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är bara tillgänglig 

för oss genom våra kategorier – och vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten 

”därute” utan en produkt av våra synsätt att kategorisera världen (Jørgensen 2000: 11). 

 

3.1.2 Historisk och kulturell syn på kunskap 

Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på kunskap om världen är alltid kulturellt och 

historiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt 

specifika och kontingenta: Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan förändras 

över tiden. Diskursivt handlande är en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala 

världen(inklusive kunskap, identiteter och sociala relationer) och därmed bevara vissa sociala mönster. Denna 

syn är antiessentialistisk: att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt betyder att dess karaktär inte 

är bestämd av ytttre förhållande eller given på förhand, och att människor inte har inre ”essenser” – en 

uppsättning äkta och stabila eller autentiska karakteristika. (Jørgensen 2000: 11-12) 

   Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap 

frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och 

kämpar om vad som är sant och falskt. I en bestämd världsbild blir några former av handling 

naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala 

handlingar. Och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta 

sociala konsekvenser. (Jørgensen 2000: 11-12) 

3.2 Makt, kunskap och diskurs enligt Foucault 

För att visa komplexiteten i vad det innebär att ha/få/utöva makt så kommer jag att utgå från 

Michel Foucault och hans syn eller snarare ickesyn på makt. Det kan ogärna bli en ordinär 

genomgång av teori då Foucault inte ser kunskap ur ett epistemologiskt (episteme) synsätt och 

han är därmed kritisk till en teoretisk kunskap. För att förstå vad Foucault menar med kritiken 

mot episteme som universell kunskap så analyserar han sambandet mellan kunskap och makt 



 9 

som ett alternativ till begreppet ideologi (Hörnqvist 1996: 151). Kunskap kan inte placeras 

som en fristående enhet utan Foucault menar att kunskap är historisk och därmed måste 

kunskapen och de rådande diskurserna spåras till ursprunget, genealogiskt(historiespårning 

min interpretation av Foucaults begrepp) för att kunna blottas (Fendler i Popkewitz 1998: 39-

40). För att förtydliga det hela: Var kommer den rådande kunskapen från? Vem har planterat 

sanningen här? För att inte helt tappa bort oss här måste jag säga att Foucault utgår från att vi 

som tänkande varelser har förmågan att skapa vår egen kunskap och sanning, det är inte något 

som kommer från ovan(läs Gud) och som finns i oss när vi föds. Här kommer han på kant 

med dem som ser kunskap som objektiv utifrån ett epistemologiskt synsätt. Jag gör här en 

kort sammanfattning av epistemologi (episteme) för att lättare se hur Foucault resonerar. 

   Episteme är vetenskaplig kunskap som är universell, oföränderlig, kontextoberoende 

baserad på generell rationell analys (Flyvbjerg 2006: 57). Det är just kunskapen som rationell 

kontextoberoende och universell som Foucault försöker demontera. Foucault menar att 

nutidens vetenskapliga kunskap, episteme, inte är ett förkroppsligande av kunskap och ej 

heller en enda individs påverkan utan snarare ”sakers syfte” som gör saker möjliga eller 

omöjliga, och tillåter oss att säga eller tänka det otänkbara (Danaher 2000: 16-17). 

   Episteme är kort och gott ett kategoriserande av principer och genom klassificering ger vi 

dem mening och värden. Allt sammantaget avgör hur vi begriper vår omgivning, vad vi vet 

och vad vi törs eller snarare kan säga. Detta är inget vi går och tänker på utan det pågår 

ständigt som en mer eller mindre omedveten process. (Danaher 2000: 17) Det är när man 

reflekterar över detta som det öppnar sig en möjlighet till att säga det osägbara. Detta för oss 

till Foucaults syn på samhället genom diskurs.  

 

3.2.1 Diskursformationer 

Foucault visar hur episteme förklarar sig självt genom vad han menar är diskursiva 

formationer eller diskursordning. Han hårdrar det med att mena att diskursiva formationer är 

organiserade principer av episteme (Danaher 2000: 21-22). 

   Foucault menar att den självreflekterande rationella individen, subjektet, inte existerar då 

den bara är en produkt av den rådande diskursen denne befinner sig i. Allt vi gör, säger, för att 

få verkligheten att bli begriplig utgår från diskursen. Foucault fortsätter och menar att språket 

är den dominerande kraften som formar våra tankar och utan det kan vi inte få saker och ting 

att gå ihop, det blir helt enkelt inget sammanhang utan det. Språket ingår även i våra tankar. 

Diskurserna kan ses som språket i aktion, de är glasögonen som vi ser igenom och som ger 
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oss mening och möjlighet att se saker i det omöjligas dager. Dessa glasögon får oss att skilja 

det värdefulla från det värdelösa, sanningen från lögnen och rätt från fel, därmed 

utkristalliseras även vad som är normalt från vad som är abnormalt och vad som är sägbart till 

det osägbara till det normativt ”riktiga” innehållet. (Danaher 2000: 31) 

   Hur kan man spåra dessa diskursiva formationer? Förhållandet mellan människor och deras 

erfarenheter formar sfärer, sociala, kulturella, politiska och vetenskapliga sådana. Vi antar att 

dessa sfärer är delar av samhället vilka är uppbyggda av regler och procedurer där människor 

tillskansas roller och positioner vilket producerar hierarkier. Det viktiga är att se att rollerna i 

varje sfär redan är satta när rolltagaren tillträder. Exempelvis i uppsatsens studie så finns 

redan politikerrollen som kommunstyrelsens ordförande när nästa nya rolltagare 

(styrelseskifte) träder in. När så sker så formas den nya rolltagarens identitet och subjektivitet 

av denna sfärs redan rådande diskurs. Man kan se det som att här finns redan ett 

kunskapsförråd där verktygslådan redan är fylld och mönstret för rollen 

”kommunstyrelseordförande” och dennes talande och agerande redan är fyllt med verktyg 

svåra att byta ut. Men att den successivt fylls på med nya verktyg redo att byta ut de gamla. 

När sfären talar visar sig diskursen. 

   Foucault menar att historien har en diskontinuitet som är beroende av kontexten. För att 

förstå händelser utifrån det måste man se den uppbyggda dikotomin mellan strukturer(det 

tänkbara) och händelser som det irrationella, otänkbara som inte kan sättas in i den 

strukturella analysen. Strukturalismen har strukturaliserat bort den eventuella historiska 

diskontinuiteten menar Foucault. För att lokalisera vilka händelser som är betydelsefulla så får 

man akta sig för att inte hamna i fällan och kategorisera dessa och falla in i och strukturalisera 

de kontextuella händelserna. (Foucault 1972-77: 113-114). 

   Det kanske har framgått men det ska sägas att Foucault är en ickestrukturalist. Basen för 

diskursen är själva betydelsebildandet, det officiella uttalandet och skapandet av betydelse för 

ordet. En diskurs bygger på relationen mellan dessa betydelser, en diskurs kan innehålla 

oändligt många betydelser men det är oftast enbart ett fåtal som erkänns och refereras om och 

om igen inom diskursen. (Foucault 1972-77: 109-115) 

   Den offentliga och den privata sfären är i olika grad institutionaliserade och den offentliga 

sfären har ofta en större grad av rigida protokoll och procedurer för att reglera styrningen av 

sitt arbete. Medan den privata sfären bygger mer på vänskap och kärlek än lagar och 

protokoll, och är mindre rigid. Varför är det den här skillnaden mellan privata och offentliga 

sfären, jo det menar Foucault har att göra med uppfattningen av sanningen. Offentliga 

institutioners auktoritet gör att de har förmågan att ”tala” sanning i bestämda situationer. I den 
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privata sfären talar vi också sanning men skillnaden är den att i det offentliga får sanningen en 

mycket större effekt. Foucault kallar detta ”sanningsspel” där offentliga institutioner 

auktoriserar sina handlingar med anspråk på sanningen, då lagar, regler och procedurer skapar 

ett sanningspaket och de anspråken är i behov av den institutionella och diskursiva praktiken. 

Vi lever genom dessa ”sanningsspel” och det hjälper oss att skapa vår egen subjektivitet och 

vi positionerar oss i diskursen och skapar oss därmed en sanning om oss själva som vi utgår 

ifrån. (Danaher 2000: 40-41) 

 

3.2.2 Subjektssyn och makt 

I diskursanalysen är subjektsuppfattningen väsentlig just för att Foucault menar att subjektet 

skapas av diskursen. Det blir därmed en något annorlunda syn på subjektet än den gängse 

uppfattningen, den som ser subjektet som en autonom och därmed suverän enhet (Jørgensen 

2000: 21). För att spåra hur makt fungerar så går Foucault ner på mikronivå ända ner till 

medborgarnas kroppar(som subjekt). Subjektet är inte sitt eget då det skapas av diskursen.  

“In focusing on the body Foucault traces the workings of power at a micro-level. He explicitly distinguishes his 

approach from studies of  power that focus on the dominating role of important individuals and institutions.” 

(Danaher 2000: 47) 

One had to disepense with the constituent subject, to get rid of the subject itself , that´s to say, to arrive at an 

analysis which can account for the constitution of the subject whitin a historical framework. And this is what I 

would call genealogy(omforma min genealogiska översättning ovan till denna!), that is, a form of history which 

can account for the constitution of knowledges, discourses, domains of objects, etc., whitout having to make 

reference to a subject which is either transcendental in relation to the field of events or runs in its empty 

sameness throughout the course of history. (Foucault  i Mills: 31) 

För att få oss att verkligen förstå ovanstående citat så vill Foucault bildligt hugga huvudet av 

kungen för att förstå att makten inte är en egendom som används och utövas av de styrande 

utan är en samling av krafter som människor i vardagen har att förhålla sig till (Danaher 2000: 

48). 

   Makten är enligt Foucault inget en enskild individ 

”förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från 

oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer”(Foucault i Hörnqvist 1996: 28). 

   Makten är ingen substans eller egenskap och inte någon eller någras resurser, egenskaper 

eller privilegium. Makten är en relation och kan ses som ett styrkeförhållande mellan 

människor, makten är helt asymmetrisk och löper genom hela samhällskroppen mellan alla 
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individer mellan man och kvinna, mellan lärare och dennes elev, mellan den som vet och inte 

vet. Det är en ständig kamp att förändra/bibehålla styrkeförhållanden i alla möten mellan 

människor. Makten är hela tiden närvarande aktiv eller latent dold och synlig. (Hörnqvist 

1996: 28-29) 

   Maktens föränderliga natur gör att man kan benämna makten som ett momentant(hastigt, 

tillfälligt, för stunden, flyktigt)styrkeförhållande och ett ständigt upprepande av 

sammanstötningar mellan människor, makten är historiskt tidsbunden och alltså beroende av 

kontexten den svävar över. Men att säga att makt är den aktivitet som uppstår i en 

sammanstötning är som att säga att makt kan utövas av den som tar den men så fungerar det 

ju inte som jag beskrivit ovan utan makten är lika flyktig som den inte är substantiell. Då ty 

den är kopplad till diskursen. 

En enskild maktrelation är den momentana ställningen i en oavbruten kamp. Den ständiga kampen är kort sagt 

den aktivitet som existensen av en mångfald styrkeförhållanden leder till. (Hörnqvist 1996: 27-47) 

   Det låter som att Foucault menar att det inte går att fly från maktens krafter, att vi sitter fast 

i diskursen, men det är just så att makten aldrig åstadkommer det den finner den ska göra 

(Danaher 2000: 76). 

 

3.2.3 Disciplin 

Här måste vi gå ända ner på individnivå för att förstå Foucault och hur han kopplar ihop 

disciplin och makt. Det finns två sätt att förstå disciplin. Det ena är självaste utövandet av 

straff, exempelvis disciplinera ett olydigt barn. Det andra synsättet är att du måste hantera 

vissa färdigheter inom en disciplin för att bli exempelvis professionell fotbollspelare. Den 

första förståelsen anger disciplin som verb medan den andra förståelsen ser disciplin som ett 

set av kvaliteter vi må bemästra för att bli erkända inom just den disciplinen. Det första ses 

som negativt och det andra som positivt men Foucault knyter ihop dessa förståelser till hans 

koncept för kunskap-makt. Han går bakom den annars ganska så gängse bilden att ökad 

kunskap ökar individens makt och självaktning och är bra för denne. Foucault menar att 

kunskap snarare är något som skapar våra subjekt, för att våra liv ska få mening refererar vi 

tillbaka till olika delar av samlad kunskap. Exempelvis om man ska bli student så måste man 

ingå i olika akademiska discipliner och få godkännande i form av betyg så att man slutligen 

passar in i olika sorters jobb. Det innebär att du som student blir känd för skolsystemet så att 

det kan granska dina framsteg, kontrollera och forma vår attityd och våra beteenden på olika 

sätt. Disciplin och kunskap får oss därmed att bli en viss sorts person. Fotbollspelaren ger upp 
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sin tid till långa repetitiva träningar för att bemästra sin disciplin. Alltså det disciplinära 

systemet kan sammanfattas som disciplin som straff eller tillfredställelse(uppfyllelse av 

behov) – antingen blev man bestraffad eller så genom det disciplinära arbetet så får man 

belöning och får då klättra på skalan genom att bli en bättre fotbollspelare(eller en bättre 

arbetare på fabriken). (Danaher 2000: 50-51). 

 

3.3 Diskursteori – Laclau och Mouffe 

Det går lugnt att påstå att Foucault är urfadern för diskurs och allt efter honom är förfiningar 

och förtydligande av hans tankar, så har jag valt att använda mig av Ernesto Laclaus och 

Chantal Mouffes diskursteori, här använder jag mig av och utgår från Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips uttolkning av deras diskursteori. Vid andra källor och vid 

precisering av sida anger jag detta. (Jørgensen 2000: 31-65) Jag klargör härmed att all teori 

som ligger inbakad i analysdelen tolkas utifrån denna teoriram om inget annat anges. 

   Det sociala kan i diskursteorin förstås som diskursiva konstruktioner och man kan förklara 

det sociala med diskursanalytiska verktyg. Det typiska för diskursteorin är att sociala fenomen 

aldrig kan sägas vara färdiga eller totala och därmed kan det inte ses som en ideologi. Laclau 

och  Mouffes teori bygger på dekonstruktioner av andra teorier (Jørgensen 2000: 31). 

Diskursen utgår från språkets betydelse och tecken inom språket. Man kan se språket som en 

social process där tecknen får betydelse i förhållande till andra tecken men att det inte som i 

strukturalismen får en fixerad betydelsestruktur, då inom diskursen är varje konkret fixering 

av tecknets betydelse kontingent; den är möjlig men inte nödvändig, inte sann och inte 

nödvändigtvis falsk, och här hittar man således startpunkten för analysen. Syftet för en 

diskursanalys är att 

Kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 

betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga (Jørgensen 2000: 32). 

   Hur definierar man då en diskurs? En diskurs kan ses som en fixering av betydelse inom en 

viss bestämd sfär. De tecken som ingår i en diskurs är moment och för att använda Jørgensens 

fisknätsmetafor där alla knutar i fisknätet kan ses som tecken, moment, där betydelsen av 

momenten fixeras genom att de skiljer sig åt på bestämda sätt, men de är ej fasta endast 

fixerade, knutarna kan lösas upp. 
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3.3.1 Kontingens - Kontinuitet 

Utgångspunkten i teorin är att all artikulation (och därmed allt som artikulationen medför) är 

kontingent – möjlig men inte nödvändig. För att göra en diskursanalys från denna 

utgångspunkt medför att man måste se vad som stängs ute för att se vilka de sociala 

konsekvenserna är som följs av de diskursiva struktureringarna. Men att samhälleligheten kan 

vara annorlunda innebär inte att det sociala kan ändras hur som helst då det i diskurserna finns 

en nedärvd objektivitet en sorts tröghet. Detta trots och för att vi inte kan tänka utöver de 

”givna” objektiva strukturerna. I diskursteorin är både människa och samhälle historiskt 

bundna och arbetar ohjälpligt vidare med de rådande strukturerna detta skapar en viss 

kontinuitet. 

 

3.3.2 Teoretiska begränsningar och avgränsningar 

I och med att jag valt att använda mig av diskursanalys med diskursteoretisk utgångspunkt 

blir det givetvis en omöjlighet att stå utanför och distansera mig från mitt analysobjekt. Det 

hör till teorins omöjlighet att ”jag” som forskare och individ skulle kunna stå utanför 

diskurserna och visa hur diskurserna ser ut utan att själv vara påverkad av desamma. Jag kan 

därmed inte göra anspråk på sanningen då sanningen själv alltid är en diskursiv konstruktion. 

Under alla förutsättningar blir min konkreta diskursanalys bara ytterligare en kontingent 

artikulation av de element som formar, reproducerar och ifrågasätter de rådande diskurserna. 

Detta blir min syn att se på världen men jag lovar att jag ska försöka om än lönlöst att vara ett 

spädbarn som inte redan försatts i diskurserna. 

   Jag skulle kunna välja att även tolka analysera texter från och av Staffan Werme, men då jag 

valt att inte nagelfara skriftspråket så väljer jag att tolka de intervjuer och det fältarbete jag 

gjort och givetvis innebär det att talspråket omvandlas till skrift i min analys. Jag har valt att 

inte ta upp alternativa diskursers syn på olika begrepp då detta inte är en jämförande analys av 

diskurser och de tillhörande teorierna. Det kanske också ska tilläggas att skaparna av 

diskursteorin Laclau och  Mouffe som jag använder mig av i studien har själva aldrig använt 

sin teori på något empiriskt material (Jørgensen 2000: 57). Min uppgift har också varit att 

plocka delar ur teorin som passar syftet för min studie. 

 



 15 

3.3.3 Viktiga begrepp i diskursteorin 

Några tecken som är öppna är mästersignifikanter, nodalpunkter och myter vilka vi alla kan 

kalla för knuttecken. Knuttecken får sitt innehåll i ekvivalenskedjor, de får sitt innehåll i 

förhållande till andra tecken. Begrepp som syftar till identiteten är gruppbildning, identitet 

och representation. Förenklat skapas identiteten genom avspegling av gruppen. Sist så har vi 

de konfliktanalytiska begreppen: flytande signifikanter, hegemoni och antagonism – i följande 

ordning tecken som är öppna för betydelse, diskurser som är objektivt sanna, samt diskurser i 

kamp om betydelsebildningen. Jag går först in på de olika knuttecknen och hårdrar här lite 

deras betydelse, där nodalpunkter organiserar diskurser, ett exempel på en nodalpunkt är 

”demokrati”. Vidare så organiserar mästersiginifikanter identiteter, ett exempel på en sådan är 

”man”. Till sist myter som organiserar det sociala rummet, ett exempel på det är ”Örebro”. 

Alla tre begrepp pekar till knutpunkter hur allt det sociala organiseras och får en betydelse. 

Knuttecken i sig är tomma tecken. Det är ju i ekvivalenskedjan som knuttecknen får sin 

betydelse alltså genom sitt förhållande till andra tecken i kedjan. ”Demokrati” får sin 

betydelse först när andra betydelsebärande tecken knyts samman med ”demokrati”, för att 

”demokrati” ska få betydelse och innehåll krävs det ett förhållande till andra betydelsebärande 

tecken som exempelvis ”rättvisa val”, ”yttrandefrihet”. Utan dessa tecken så är ”demokrati” 

alltså tomt, ett tecken utan innebörd. Genom att klarlägga de kedjor av betydelser dessa 

tecken ekvivalerar så synliggörs diskursen. Även individuella identiteter och sociala rum 

ingår i ekvivalenskedjor. Här måste jag poängtera att diskurser, identiteter och sociala rum 

alltid skapas i relation till något de inte är. Det är genom att fånga ”det andra”, det den 

rådande diskursen stänger ute som jag kan se hur diskursen är utformad. Vidare för att göra 

det hela lite tydligare så använder jag här den politiska diskursen. Den politiska diskursen 

lägger ut ett nät av betydelser över sfären som handlar om samhälle och dess problem och just 

relationen mellan dessa. Diskursen är tecken så kallade moment i ett system och betydelsen 

får de i relation till andra moment. En diskurs etableras genom att betydelse uppstår kring ett 

antal nodalpunkter. En nodalpunkt är ett privilegierat tecken, runt nodalpunkten ordnas de 

andra tecknen och får där sin betydelse. I exemplet ovan är samhället en nodalpunkt, de andra 

tecknen exempelvis skola och vägar får sin betydelse fixerad i och med att de relateras på 

bestämda sätt till nodalpunkten ”samhället”. Diskursen etableras som en totalitet genom att 

varje tecken är entydigt fastställt som moment genom sina relationer till andra tecken. 

Diskursen är total genom att den omöjliggör tecknen att ha andra möjliga betydelser och 

andra relationer till varandra. En diskurs är alltså en reducering av möjligheter. Diskursen 
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hejdar tecknens glidning i förhållandet mellan tecknen. Diskursen strävar alltid mot 

entydighet. Alla möjligheter som utesluts av diskursen kallas det diskursiva fältet eller det 

konstitutiva yttre.  

Det diskursiva fältet är en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecknen har haft eller har i andra diskurser, 

men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet (Jørgensen 2000: 34). 

 

Exempelvis så konstitueras den politiska diskursen genom uteslutning av andra diskurser 

exempelvis att samhället ska styras demokratiskt och inte av en diktator som säger hur man 

bör styra ett samhälle på bästa sätt. Tanken om ett diktatoriskt styre utesluts därmed av den 

politiska diskursen och den diktatoriska diskursen ligger numera i det diskursiva fältet där de 

alternativa betydelserna ligger. Det ligger i diskursens natur att den står i förhållande till det 

den utesluter, till det diskursiva fältet. Diskursen försöker att strukturera tecken som om de 

hade en entydighet som är konstant. Det gäller även för det sociala fältet: 

”vi uppför oss som om verkligheten runtomkring oss hade en fast och entydig struktur, som om samhället, de 

grupper vi tillhör och vår identitet vore objektivt givna. Men liksom språkets struktur aldrig är helt fastställd är 

också samhälle och identitet flytande och föränderliga storheter som aldrig helt kan fixeras” (Jørgensen 2000: 

40). 

Det blir här tydligt att min uppgift i analysen inte blir till att klargöra vad som är den 

objektiva sanningen utan snarare hur vi skapar sanningen och hur verkligheten (samhället) 

blir till en självklar objektiv omvärld enligt diskursteorin. Nu tycker jag att vi går in på 

analysen av mitt empiriska material. 
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4 Analys 
Jag börjar här min analys med gå igenom två viktiga begrepp inom diskursteorin nämligen 

makt och politik. För att sedan gå över till vilken subjektsposition tillskrivs Staffan Werme i 

olika kontaktrum. De två begreppen är de ledande begreppen i denna studie därmed börjar jag 

med att gå igenom dessa två. 

 

4.1 Politik – makt 

Jag är i rådhuset och receptionisten måste trycka på en knapp för att jag ska få komma in. Jag 

tänker att vem som helst inte kommer in här. På kontoret är det högt till tak och stora fönster 

som nästan tar upp en hel vägg. När tanken plötsligt slår mig: de här personerna har makt. De 

är politiker och tjänstemän deras jobb är att prata och föra fram sina budskap till oss 

medborgare och jag tänker mig att man ibland säger lite slarvigt att politiken är på 

sandlådenivå. Jag börjar här min analys och pekar här på två viktiga begreppen i teorin, politik 

och makt. Dessa två begrepp anträffas också i de olika kontaktrummen men jag väljer att ta 

upp de fristående från kontaktrummen. Vi får inte förglömma att den givna objektiviteten i 

vår omgivning konstitueras i politik och makt. Jag börjar med begreppet politik: 

4.1.1 Politik 

”Politik är en social praktik som är institutionaliserad i det samtida samhället, främst inom ramen för offentliga 

insitutioner som stater, kommuner eller regioner. Det är också dessa institutioner som tillhandahåller uppdrag 

åt politiker.” (Erikson 2004: 39)  

Med politik menas en politisk handling som förändrar eller reproducerar 

betydelsetillskrivningen. Begreppet grundar sig på att vi hela tiden konstituerar det sociala på 

bestämda sätt så att det kan vara eller utesluta andra sätt att vara på. Alla våra handlingar är 

kontingenta artikulationer, de är alltså endast tillfälliga fixeringar av betydelsen och häri 

brottas diskurserna om att förändra eller reproducera (fixera) vår omgivning. Politik blir 

därmed enligt Laclau och Mouffe att forma samhället på ett bestämt sätt och utesluta alla 

alternativ. Vissa sociala praktiker (diskurser) ser vi som så naturliga att vi har mycket svårt att 

tänka oss att det finns några alternativ de har blivit som vi i dagligt tal skulle kunna kalla 

naturliga. De diskurser som vi ser som så orubbliga att vi helt glömmer bort dess kontingens 

kallas i diskursteorin objektiva, objektivitet är ett historiskt resultat av tidigare sociala 

processer som finns lagrade i diskursen. Således blir objektivitet en flytande historisk gräns 
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om vad som är självklart och vad som är stridbart och kan när som helst utmanas av nya 

artikulationer. Man kan förenklat säga att det politiska är striden om förändring av diskursen 

och objektivitet hör till hegemonin. I diskursteorin likställs ideologi med objektivitet.  

Objektivitet är det som tillsynes är oföränderligt och det döljer därmed de alternativa 

synsätten, objektiviteten döljer att betydelser glider och att betydelser är kontingenta inom 

diskursen och kan härmed likställas med ideologi i den bemärkelsen. Ur en diskkursteoretisk 

synvinkel finns det därmed inget samhälle utan ideologi. 

 

Analys 
Werme och hans medarbetare uttrycker sig: ”… det blir politik av det här.”, ”… vi vill inte att 

det ska bli något politiskt av det här.”  Även kommundirektören säger saker som ”Det är 

något för politiken”. Vad detta markerar är att Werme och hans medarbetare inser att släpper 

vi ”frågan” (här ses frågan som ett tecken i diskursen) så åker den ut i det diskursiva fältet. 

Det diskursiva fältet är fullt av flytande signifikanter -  vilka är element(mångtydiga tecken 

öppna för tillskrivning) och i det fältet är alla tecken öppna för betydelsetillskrivning. Här vill 

Werme att ”frågan” ska fortsätta vara ett moment (entydigt betydelsefixerat tecken) som har 

sin plats i den hegemoniska diskursen där den är behändig, trygg och bestående(men kom 

ihåg att det ej är en bestående struktur då tecken och diskurser i diskursteorin alltid är 

kontingenta). Vad Werme räds när han utrycker ängslan i orden om att det blir ”politik” av 

frågan är att frågan därmed blir öppen för var och en som är beredd att ge den ny mening och 

innehåll, elementen i det diskursiva fältet är öppna för tillskrivning. Det är här som 

oppositionen har sin chans att påverka ”frågan”. Just för att en ”objektiv” fråga som tillsynes 

verkar oföränderlig är som sagt alltid stridbar enligt diskursteorin, den diskursiva 

objektiviteten (hegemonin) kan alltid utmanas av en ny artikulation. Men tänk jämväl att 

objektivitet i diskursen har en historiskt sett nedärvd tröghet som inte går att ändra på hur som 

helst. Teorin säger att politik är en artikulation, en politisk handling som utesluter eller 

reproducerar betydelser. I den empiriska praktiken visar det sig att den kontingenta 

artikulationen politik, strävar efter att bibehålla tecknens betydelsetillskrivningar, och i 

praktiken används det till att förhindra tecken från att falla ut i det vidöppna det diskursiva 

fältet. De hegemoniska diskurserna är alltjämnt utsatta för tryck från det diskursiva fältet och 

de gör allt för att behålla sin hegemoniska status.  
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4.1.2 Makt 

Nu kommer jag till det som alla väntat på nämligen teorins syn på makt. Jag börjar med 

diskursteorins förtydligande av Foucaults syn på begreppet makt och som någonting som gör 

vår sociala omvärld meningsfull och begriplig: 

”Det är makten som frambringar den kunskap vi har och våra identiteter och de relationer vi har till varandra 

som grupper eller individer. Och kunskapen, identiteterna och de sociala relationerna är alla kontingenta: de är 

alla vid en given tidpunkt på ett bestämt sätt men kunde ha varit – och kan vara – annorlunda. Därför är makten 

produktiv eftersom den frambringar det sociala på bestämda sätt. Makt är inget som kan tänkas 

bort…”(Jørgensen 2000: 45) 

Vi gör här en återkoppling till objektivitet som en historisk avlagring 

”Objektivitet är avlagrad makt där spåren av makt har utplånats, där man alltså har glömt bort att omvärlden 

är politiskt konstruerad.” (Laclau i Jørgensen 2000: 45) 

Summerat kan man säga att makt hänvisar till skapandet av exempelvis objektet ”samhälle”, 

emedan politik hänvisar till kontingensen i dessa objekt. I den givna objektiviteten i vår 

omvärld får vi inte glömma att världen konstitueras i politik och makt. 

 

Analys 
Det är så att politik och makt skapar vår syn på samhället och dess helhet och för att koppla 

teorin till studien så kan man säkert säga att makt skapar vår syn på myten ”Örebro”. Om vi 

nu applicerar samma myt på begreppet politik så ser vi att politik är kontingent och förändrar 

därmed den synen som makt har skapat. Om man analyserar makten enligt teorin så kan man 

med fördel påstå att Staffan Werme som kommunstyrelseordförande sätter tydliga spår i hur 

vi ska uppfatta myten ”Örebro”. Man kan gott säga att han har stor betydelse i hur vi uppfattar 

och ser på myten ”Örebro”. 

   Jag ska här försöka peka på det subtila i makt enligt diskursteorin och ta ett exempel ur 

mina fältstudier och försöka visa på vad jag funnit. Jag själv som person har en benägenhet att 

vid diskussioner alltid försöka peka på vad jag tycker och lägga in mina erfarenheter i frågan 

som diskuteras. När jag i mötespauser och vid lunchmöten har pratat om allmänna frågor och 

saker med Werme så märkte jag till en början att när han berättade något så ville jag min vana 

trogen gärna lägga in mina erfarenheter i diskussionen och därmed svarade jag ofta något i stil 

med ”Det har jag också läst”. ”Där har jag också varit”. Ganska fort insåg jag att Werme inte 

ställde några motfrågor utan diskussionerna bara självdog. Han må ha lyssnat men för min del 

kändes det som att han bara lyssnade med ett öra. Det kändes som att han ville applicera sin 
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kunskap på mig och när han insåg att jag redan visste vad han berättade så blev på något vis 

hans berättelse obetydande. Jag insåg att i fortsättningen skulle jag bara svara jakande, 

humma och hålla med. (Här får man komma ihåg att vi enligt diskursen subjektspositioneras – 

diskursen bestämmer vilka positioner vi kan anta). Om nu kunskap, identitet och sociala 

relationer enligt teorin är kontingenta: de är på en given tidpunkt på ett bestämt sätt men 

kunde ha varit och kan vara annorlunda. Så visar ovanstående exempel att min angivna 

position gentemot Werme som ”kommunstyrelseordförande” att jag försätts i positionen som 

”student”, att mina artikulationer som rent av torde vara tecken från det diskursiva fältet 

utmanar och kämpar mot ”objektiviteten” i hans utsagor. Här ska förstås att makten ligger i 

betydelsetillskrivningen, Werme skapar betydelse och innehåll till sin berättelse och mina 

artikulationer utmanar just innehållet och betydelsen i den berättelsen, därmed hans ointresse 

för min vetskap om berättelsen. Detta visar också tydligt på kontingensen i diskursen. Om det 

nu även visar på att makten är produktiv och frambringar det sociala på bestämda sätt så är det 

märkbart att det är hans berättelse som kommer att leva vidare historiskt i diskursen och 

stärka det hegemoniska i den och det kommer absolut inte bli min syn på berättelsen som 

lever vidare. 

   Här kommer vi till vad både den förre kommunstyrelsens ordförande Mats Sjöström(s), 

kommundirektören och Werme anser att makt är; makten över dagordningen. De är alla ense 

om att det är här den stora makten ligger. Det är kommunstyrelseordförandes uppgift att utse 

agendan. Hur ska vi nu tolka in detta i analysen och koppla det till teorin? Alla säger de att de 

sätter agendan, det tyder på att de bestämmer över vad som ska betyda något och jag menar 

att de skapar innehåll till myten ”samhället”(här Örebro). Innehåll skapar de men vad 

innehållet är och vad helheten och myten är, är diffust för både dem och mig. De ger 

medborgarna en objektiv (i teoretisk mening) syn på Örebro. Det intressanta här är att alla är 

de eniga om att göra det bästa för Örebro och det är Örebro de utgår från när de säger det. 

Bägge sidor är eniga om att utåt sett ska Örebros förehavande som kommun i stort sett vara att 

värna om det bästa för kommunen. Men det är just i att fylla myten med det bästa som jag ser 

att de flertydiga elementen är många och innehållet är mångtydigt. Innehållet blir därmed 

också som myten, väldigt diffust och otydligt. Summa summarum så blir det implicit så att 

bägge sidor är överens om det bästa för Örebro, men paradoxalt nog är det just det som de är 

mest oeniga om. 

   De två kommunstyrelseordföranden säger att makten ligger i att välja att inte ta upp vissa 

frågor och jag tolkar detta som att det innebär att förhindra betydelsetillskrivning som inte är 

passande i rådande diskurs. De frågor som inte tas upp och de diskursiva tecknen för dessa 



 21 

frågor behåller därmed sin entydighet som moment och reproduceras då bara i syfte att behålla 

den entydigheten. Här kan man se det som att de frågor (diskurser) som tas upp på agendan 

tillfogar sig element som ska omformas till entydiga moment som ska kopplas till den egna 

diskursen och där få bestämda betydelser. Diskursen närmar sig därmed hegemoni. I den 

hegemoniska processen är artikulationer och antagonism processer som öppnar frågor för 

betydelseskrivning. Kort och gott vill man befästa betydelsetillskrivningen till frågan, en slags 

hegemonisk prövning. Om den hegemoniska strukturen inte lyckas befästa sin ställning så har 

politiken inte lyckats skapa den betydelse som var ämnad. Som jag ser det kan alltid en 

regress ske i form av en artikulation som placerar frågan i status quo. Jag menar att ett 

ickeskeende som att inte ta upp frågor på dagordningen, också är en artikulation, och då som 

en reproduktion av rådande tillstånd. 

   ”Kommunstyrelseordförande-diskursen” skapar alltså objektivitet genom politisk 

artikulation och här kan man förstå den oundvikliga krocken mellan Werme och 

tjänstemännen. Tjänstemännen ska egentligen bara reproducera betydelsetillskrivningen i 

frågan som de får från ”kommunstyrelseordförandediskursen”. Men det demokratiska 

dilemmat här är den eviga konflikten mellan demokrati och teknokrati. Politikerna som har 

tillskrivit betydelse till frågan och teknokraterna som här ”anser” att de gestaltar objektivitet i 

teknokratisk mening i frågan. Här ser vi ett tydligt antagonistiskt förhållande mellan 

diskurserna där det råder fullt krig att få tillskriva betydelser till frågor och därmed vara den 

som är objektivitetskapande. Dilemmat ligger således i vem som har rätten att skapa mening 

och innehåll i saker i vår omgivning. Här säger Werme i en intervju med mig att utrymme för 

tolkning borde ligga innanför ramen och ramen borde vara satt av politikerna. Här 

interpreterar jag Werme och förstår det som att ramen är det hegemoniskt objektiva och det 

innanför där tjänstemännen verkar är det som utsätter ramen för påtryckningar nämligen det 

diskursiva fältet som är fullt av mångtydiga tecken som är redo att utmana den kontingenta 

rådande diskursen. 

 

4.2 Subjektsinterpellering i kontaktrummet 

Här fortsätter jag att analysera vilka positioner Werme antar i de olika sociala rum som 

kommunstyrelseordförande Werme verkar i. Det ska klarläggas redan nu att jag inte deltagit 

på alla dessa arenor men att jag definierar dem för att visa på komplexiteten i uppdraget. Jag 

vill här se vilken diskurs som interpellerar Werme, alltså vilken subjektsposition han får i 

respektive kontaktrum. Det blir orimligt och nästan oändligt om man skulle analysera alla de 
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fysiska rummen som Werme frekventerar, då det är allt från formella till informella möten i 

korridorer och liknande så därför har jag valt nedan nämnda uppräkning av kontaktrum. 

   Jag kommer här att presentera en ram utifrån vilka miljöer som Werme uppträder i och 

träffar sina kontakter. Det är i det fysiska ”materiella” rummet som Werme konstitueras i 

genom att han har egna institutionella rum såsom rådhus, riksdag och valstuga som några 

exempel, dessa fysiska rum är en del i samhällets diskurs om politiker (Laclau i Jørgensen 

2000: 42). Det fysiska rummet är således en del i Wermes diskurs. Inom parentes är exempel 

på fysiska rum där jag har utfört observationer på Werme. Ramen nedan är delvis från 

Wrenne (Wrenne 1997: 26). 

 

• Parlamentariska kontakter (Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige) 

• Partiinterna kontakter (Folkpartiets gruppmöten och nationella kongress, medieträning 

och lunchmöten) 

• Förvaltningskontakter (Kommundirektören, ekonomichefen) 

• Regionala kontakter (Regionförbundet) 

• Medborgarkontakter (Vasakaféet, Luncher) 

• Övriga kontakter, mediekontakter, näringsliv (Fastighetsägarna, Nerikes Allehanda) 

• [Statliga kontakter] – I denna studie icke utforskade kontakter 

• [EU-kontakter] – I denna studie icke utforskade kontakter 

Det är i dessa låt oss kalla dem ”kontaktrum” som Werme utövar sina roller och det är i dessa 

sammanhang som jag har gjort mina observationer. I de olika ”kontaktrummen” ska jag 

försöka se hur de olika konkurrerande diskursernas antagonistiska förhållande kämpar om 

hegemonin i det sociala rummet(kontaktrummet). Jag ska även peka på hur subjektet 

interpelleras av diskursen i just det rummet. Innan jag startar min analys så tänker jag först 

beskriva vad teorin säger om subjektsinterpellering. 

4.2.1 Individen och subjektet 

Hur ska man förstå de individer som deltar i kriget om att definiera och utforma vår 

verklighet? Individer interpelleras in i vissa givna positioner av diskurserna. Om exempelvis 

någon ropar ”ordförande” till huvudpersonen i studien och han reagerar så har han 

interpellerats med en särskild identitet, den som ”ordförande” och till den identiteten hör 

speciella förväntningar om hur han bör uppföra sig.  

”Alltså subjekt är detsamma som subjektpositioner i en diskursiv struktur” (Laclau och Mouffe i Jørgensen 

2000: 48). 
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I en diskurs finns det angivna positioner som subjektet kan inta – subjektsposition. 

Exempelvis vid ett möte i valstugan finns positionerna ”politiker” och ”medborgare”. 

Positionerna för med sig vissa förväntningar hur man ska bete sig respektive vad man kan 

säga och vad man inte kan säga. I det här exemplet är det politikern som har auktoriteten att 

uttala sig om vad som är det bästa för medborgarna låt säga i myten ”Örebro”. Medborgaren 

kan bara gissa vad som är det bästa. Anta nu att ”politikern” anser att medborgarna har det bra 

i kommunen och inget behöver göras samtidigt som ”medborgaren” menar att visst behöver 

det exempelvis satsas på bättre vård så har här ”medborgaren” överskridit gränsen för det 

tillåtna i medborgarpositionen och kan därmed bli stämplad som propagandist. Som borde ha 

framgått tidigare är alltså subjektet inte suveränt i diskursteorin utan subjektet bestäms av 

diskursen. Subjektet är även fragmenterat; subjektets position sätts inte av en enda plats av en 

enda diskurs utan på flera olika ställen och av olika diskurser. Detta sker obemärkt och under 

en dag kan du ena stunden vara ”medborgare” andra stunden är du ”pappa”. När diskurserna 

är motstridiga och strider om att organisera samma sociala rum så blir subjektet interpellerat i 

olika positioner på en och samma gång. Exempelvis kan man på valdagen låta sig 

interpelleras som ”arbetare”, ”kristen”, ”liberal”, ”feminist”, alla möjligheter tycks möjliga 

för subjektet men de pekar åt varsitt håll när valet ska göras och i detta exempel är subjektet 

överdeteminerat. Subjektet är i grunden överdeterminerat i diskursteorin. Subjektet är här 

individen och diskursen bestämmer var individen ska positioneras för i diskursen finns det 

alltid angivet vilken position subjektet kan anta. Subjektets position utgörs alltså av flera 

motstridiga diskurser där det uppstår konflikt. Denna subjektspositionering bestäms således av 

flera platser och av olika diskurser. Subjektet är alltså överdeterminerat om det finns fler 

positioner(roller) att anta och med det menas att flera diskurser krigar i samma sociala rum 

om att positionera subjektet. Subjektspositioner som inte står i synlig konflikt är en position 

som uteslutit alternativa möjligheter och är ett resultat av hegemoniska processer och ses som 

objektivt sann i teorin. Men det finns ingen objektiv logik som anger var subjektet ska 

positioneras. (Jørgensen 2000: 49-49) 

 
Sammanfattning av identitetsuppfattningen 

• Subjektet är i grunden splittrat; det blir aldrig riktigt ”sig självt” 

• Det får identitet genom att representeras diskursivt 

• Identitet är således identifikation men en subjektsposition i en diskursiv struktur. 

• Diskursivt konstitueras identiteten genom ekvivalenskedjor, där tecken sorteras och 

knyts ihop i kedjor: hurdan man är och hurdan man inte är. 
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• Identiteten är därmed alltid relationellt organiserad; man är något eftersom det finns 

något annat som man inte är. 

• Identiteten är föränderlig – precis som diskurserna är det. 

• Subjektet är fragmenterat eller decentrerat; det har flera identiteter alltefter vilka 

diskurser det ingår i. 

• Subjektet är överdeterminerat; det har principiellt alltid möjlighet att identifiera sig på 

olika sätt i en bestämd situation. En given identitet är därför kontingent: möjlig men 

inte nödvändig. (Sammanfattningen citerad ur Jørgensen 2007: 51) 

 

 

4.3 Parlamentariska kontakter 

Kommunfullmäktigesalen är stor och det är högt till taket. Allting filmas och direktsänds på 

internet och den lokala närradion. Längst fram i de bananformade bänkraderna sitter Werme, 

för att ta sig till talarstolen behöver han nästan bara resa sig upp och gå ett steg i sidled. Det är 

med självklar pondus han äntrar talarstolen samtidigt som han rättar till kavajen som för 

dagen har fått ersätta fjällräventröjan. Frågorna till Werme är många och han besvarar dem 

med sedvanlig politisk retorik. Gång på gång upprepar oppositionen samma fråga och de får i 

sedvanlig ordning inga raka svar från Werme. Werme trivs med att ha gått från opposition till 

att sitta i majoritet för nu är det honom de frågar. För att förstå analysen i det här första 

kontaktrummet börjar jag med vad teorin säger om hegemoni och antagonism. 

4.3.1 Hegemoni och antagonism 

Vad som borde ha framgått vid det här laget är att inom diskursteorin så står diskurser i 

ständig konflikt med varandra om ”rätten” att definiera verkligheten. Hegemoni syftar på den 

diskursen som historiskt sett står helt oemotsagd och kan tyckas nästan självklar, en sådan 

diskurs har nått en hegemonisk status och ses i teorin som ”objektiv”. Ett antagonistiskt 

förhållande uppstår när olika identiteter (diskurser) ställer motstridiga krav i samma sociala 

rum, diskurserna blockerar varandra. Antagonism uppstår alltså när två diskurser strider om 

betydelsebildningen och en antagonism slutar genom en hegemonisk intervention, vilket 

enklast kan förklaras som att den självklara (hegemoniska) diskursen utövar en artikulation 

som genom en kraft återställer entydigheten. Vad är då skillnaden mellan ”kraft” och ”makt”? 

”Makt hänvisar, såvitt vi kan se, till den principiella uteslutningen av andra möjligheter i den konkreta 

konstruktionen av en bestämd ordning, medan kraft hänvisar till undertryckandet av faktiskt existerande 
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möjligheter. Således kunde man under första världskriget mobilisera soldater bland ”arbetarna” bara därför att 

den redan etablerade arbetaridentiteten undertrycktes genom en hegemonisk intervention. ” (Jørgensen 2000: 

55) 

 

Både hegemoni och diskurs definierar fixering av betydelse av elementen i moment men 

skillnaden ligger i att den hegemoniska interventionen gör en fixering över alla de diskurser 

som krockar i det antagonistiska förhållandet. Man kan se det som att den hegemoniska 

interventionen lägger en slöja med betydelse över alla diskurser.  Medan diskursen undergrävs 

utifrån av det diskursiva fältet där en annan diskurs försöker upplösa den ena diskursen 

genom att omformulera dess element och därmed skapa ny betydelse. När antagonismen har 

upphört och det råder hegemoni i diskursen så har den hegemoniska interventionen lyckats 

och resultatet blir därmed att diskursen får sin betydelse fixerad. Hegemonins motsvarighet är 

kopplad till ett begrepp hämtat från Jacques Derrida, dekonstruktion, dekonstruktionen visar 

på att den hegemoniska interventionen är kontingent, möjlig men inte nödvändig (Jørgensen 

2000: 56). En diskursanalys utgörs därmed utav att dekonstruera ”fixerade, naturliga” 

strukturer i vår omvärld som tas för givna. Att visa att den antagna organiseringen av världen 

är resultatet av politiska processer, artikulationer av något slag om man nu så vill. Det ska 

tydligt sägas att Laclau och Mouffe förkastar all indelning av människor i objektiva klasser, 

bestämda grupper, just för att det i diskursteorin inte finns några objektiva lagar som 

grupperar människor utan de grupper som finns skapas i politiska diskursiva processer. 

 

Analys  
I kommunfullmäktige är det svårt att tolka var Werme positioneras då det här finns flera 

positioner tillgängliga och här påstår jag att det råder ett antagonistiskt förhållande mellan 

diskurser i detta kontaktrum. Vi har positionerna ”kommunstyrelseordförande”, ”folkpartist” 

(kommunfullmäktigeledamot) och en rad andra mindre tänkbara positioner. Här är positionen 

som ”folkpartist” i ett antagonistiskt förhållande gentemot övriga diskurser (partier) i 

majoritetskoalitionen (även partier i oppositionen ligger i antagonistiska förhållanden men det 

är föga troligt att de ska påverka betydelsebildningen och i det här fallet den slutliga 

subjektspositionen). I och med att ”folkpartist” diskursen inte är den hegemoniska diskursen i 

fullmäktige så är det här tydligt för Werme att han positioneras som 

”kommunstyrelseordförande” och inte som folkpartistisk ledamot i kommunfullmäktige. Och 

det tror jag har att göra med att det överdeterminerade subjektet försätts för denne i det mest 

gynnsamma förhållande för att kunna tillskriva betydelse och detta gör Werme i det här 
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rummet genom artikulationer. Här ska tilläggas till min analys att Wermes politiska 

sekreterare Karolina Wallström säger att frågorna som framställs till Werme i 

kommunfullmäktige nästan alltid ställs till honom i egenskap av att han innehar ämbetet 

kommunstyrelseordförande. För att kunna fortsätta min analys måste jag först visa på vad 

diskursteorin säger om begreppet myt. 

4.3.2 Myt i diskursteorin 

I diskursteorin är samhället som objektiv storhet aldrig absolut och totalt ”färdigt” då tecknen 

i diskursen aldrig är totalt fastställda då det alltid råder glidningar om betydelsen för tecknen i 

diskursen. Laclau och Mouffe menar att historiematerialismen såg samhället som en objektiv 

totalitet men att de menar visserligen att samhället delvis är strukturerat men dock bara 

tillfälligt. Ett exempel är att om människor identifierar sig med en viss klasstillhörighet 

innebär det inte att samhället objektivt innehåller den klassen utan att en tillfällig tillslutning 

har skett där alla andra möjligheter till att identifiera sig som något annat har uteslutits. Vi 

skapar hela tiden bilden av samhället som om det var en objektiv fullständighet.  

   För att göra en lite tydligare förklaring ger jag här ett exempel, låt säga att en högerpolitiker 

i Örebro kommun och en vänsterpolitiker i samma kommun under en valkampanj talar om 

”medborgarna” och ”Örebro” då försöker de avgränsa till en helhet med objektivt innehåll. 

Givetvis så vill de bägge politikerna både Örebro och medborgarnas bästa men man kan vara 

ganska säker på att de har olika idéer i huvudet hur man åstadkommer detta bästa för Örebro 

och medborgarna. Örebro och liknande begrepp som talar om samhället som en helhet är 

enligt diskursteorin en flytande signifikant, och en flytande signifikant som hänvisar till en 

sådan helhet kallas för myt.  

   Med myt menar vi ett representationsrum som inte har någon kontinuerlig relation till den 

dominerande ”strukturella objektiviteten”. Myten är således en princip för tolkningen av en 

given situation; en tolkningsprincip vars begrepp är yttre i förhållande till det som kan 

representeras i den objektiva rumslighet som konstitueras av den givna strukturen. (Laclau  i 

Jørgensen 2000: 61)  Laclau och Mouffe menar att ”samhället” är människans försök att 

skapa entydighet i det sociala. Det blir tydligt att Laclau och Mouffe visar på att allt inte är 

reducerat till att handla om språket utan diskursen är materiell (Laclau  i Jørgensen 2000: 42). 

När exempelvis politiker ses som en utvald grupp som skiljer sig från andra människor i 

många hänseenden så upprättas inte denna skillnad bara lingvistiskt. I det fysiska ”materiella” 

rummet så konstitueras politiker genom att de har egna institutionella rum såsom rådhus, 

riksdag och valstuga som några exempel. Dessa fysiska rum är en del i samhällets diskurs om 
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politiker. Ett tydliggörande är på sin plats här; i diskursen existerar det både en fysisk 

verklighet och en social men den fysiska existerar på grundval av den sociala. De fysiska 

tingen i sig säger ingenting, har noll betydelse då dess betydelser existerar bara genom att vi 

ger dem betydelse. En träpinne existerar visserligen även utan social tillskrivelse men hur den 

uppfattas beror på vilken diskursiv kontext den placeras i, exempelvis kan träpinnen uppfattas 

som vapen eller som konstverk beroende på vilken diskursiv kontext den är satt i. Den fysiska 

verkligheten är helt och hållet socialt överlagrat. Handlingen ses även den som ett diskursivt 

tecken. Precis som för språket hålls handlingen på plats genom tillslutningar och försök till 

fixering av betydelsen av handlingen då den liksom tecknen riskerar att hamna i ständigt nya 

artikulationer. Härmed slår vi fast att alla sociala praktiker kan ses som artikulationer, en 

reproduktion eller förändring av den rådande betydelsen. 

   Den sociala strukturen har ingen koherens med myten. Låt fortsätta med exemplet, myten 

”Örebro”, utan den så skulle kommunpolitiken i Örebro kommun inte ha någon grund att utgå 

ifrån och det skulle göra dess handlingar oförståeliga. Så därmed skapar myten ”Örebro” en 

meningsfull startpunkt för diskussion inom myten, myten ger utrymme för och avgränsar 

diskussionen inom ramen för myten. Exempel på det kan vara att när kommunen ska besluta 

om budget för staden så utgår de givetvis från myten ”Örebros” ekonomi och inte från 

ekonomin i myten ”Borlänge”. Det ger oss mening i våra handlingar. Självklart kan kanske 

tyckas men diskursen utgår och konstitueras alltid från det den inte är och där får den också 

sin identitet och Örebro är därmed inte Borlänge. 

 
Analys 

Tillbaka till frågeställaren från oppositionen som är medveten om att Werme är den som har 

auktoriteten att ”veta” det bästa för medborgarna och ge innehåll till myten ”Örebro”. En myt i 

diskursteorin är alltså tecken som inte har någon fast betydelsetillskrivning utan tecknen som 

ger myten betydelse kommer från det diskursiva fältet och myten syftar till en helhet som i det 

här exemplet Örebro. För att förenkla det kan man säga att ingen egentligen ”vet” vad myten 

innehåller, men att alla tror att alla vet vad den innehåller. Här frågar frågeställaren som här 

håller med Werme i frågan om att vara med att finansiera citybanan men hur vet inte 

frågeställaren. Frågeställaren kommer även med egna förslag i frågan och dessa förslag 

samstämmer inte med Wermes, därmed så har frågeställaren överskridit gränsen för sin 

antagna subjektsposition. Frågeställaren är här överens med Werme om att det är det bästa för 

myten ”Örebro” som gäller i den här frågan och även den situationen pekar tydligt på att 

frågeställarens position inte kan säga eller fråga vad som helst. Eftersom bägges utgångspunkt 
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ligger i det bästa för ”Örebro”.  Här går jag in på vad teorin säger om artikulation för att 

vidare analysera denna situation. 

4.3.3 Artikulation 

För att göra diskursteorin förståelig så får man peka på tydliga distinktioner av konkreta 

uttryck i uttryckens egenskap av artikulationer. Artikulationen gör det möjligt för elementen 

att få en mening så att de kan förändras. Artikulationen etablerar betydelser och skapar alltså 

förhållanden mellan elementen så att de kan tillskrivas betydelser såsom möjliga eller inte 

möjliga. Kort kan man säga att artikulationen kickar igång diskursen. 

 
Analys 
Frågeställaren levererar alltså en artikulation och en artikulation är en handling som ämnar 

ändra på den rådande betydelsen i frågan. En sådan artikulation från frågeställaren betyder att 

dennes tecken som man här kan säga kommer från det diskursiva fältet utmanar de rådande 

betydelserna för tecknen som Werme innehar. Här ser vi att diskurserna strider om de tecken 

som de vill ska vara entydiga. Det är denna förändring av betydelsebildning som Werme 

försöker stänga med egna artikulationer och i egenskap av kommunstyrelsens ordförande så 

kan han i detta läge enligt mig göra det, exempelvis kan han säga ”nu går vi till beslut”, detta 

är en hegemonisk intervention som är en artikulation som genom en kraft, återupprättar 

entydigheten. Detta skapar entydighet i frågan och alstras i egenskap av den subjektsposition 

han har. Det ska tydligt påpekas att alla subjektspositioner är kontingenta - möjliga men inte 

nödvändiga, positionen är vid en given tidpunkt och kontext på ett bestämt sätt men kunde ha 

varit – och kan vara – annorlunda. Det är också av den orsaken frågeställaren trots allt ställer 

frågan för han vet att det hela tiden är strid om tecknen och dess betydelser. 

   Jag vill här ge ett exempel från när Wermes position i kontaktrummet med de andra i 

kommunstyrelsen utsätts för en tydlig antagonism. Kommunstyrelsen ska ha ett budgetmöte 

på Behrn hotell och jag ska få vara med. När mötet ska börja så tillåter inte moderaternas 

representant Inger Högström-Westerling att jag deltar vid mötet. Moderaterna som är det 

största majoritetspartiet men ej innehar kommunstyrelseordförandeposten visade här på en 

artikulation som ändrar på betydelser. Jag menar att denna artikulation gjorde att Werme i just 

det här rummet gick från ”kommunstyrelseordförande” diskursen till ”folkparti” diskursen, 

detta visar tydligt på hans parlamentariska underskott. Vi får visserligen ingen ny hegemonisk 

fixering men artikulationen öppnade för nya betydelsetillskrivningar av mångtydiga element i 

det här rummet vilka tidigare låg hos positionen kommunstyrelseordförande. Det 
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antagonistiska kriget har satts igång. Jag ska här visa på varför jag gör denna tolkning. Dagen 

efter att jag inte fått deltaga så ska jag träffa Werme på hans kontor och väl där så sitter Inger 

Högström-Westerling på hans kontor och jag tvekar att äntra rummet, men Werme säger 

tydligt och bestämt ”kliv på du”. Hon låtsas som att hon inte ser mig och här på Wermes 

kontor blir det glasklart att han i positionen som kommunstyrelseordförande gör en 

artikulation som jag vill påstå är en hegemonisk intervention. Han återskapar därmed 

entydigheten till sin position som kommunstyrelseordförande.  

4.4 Medborgarkontakter 

Vi sitter på det anrika Vasakaféet som bara ligger tvärs över gatan från rådhuset. Varje vecka 

sitter Werme här med några av sina partikamrater. En orange vimpel det står folkpartiet på 

står på bordet och nu borde ingen missa att Werme är här. Han sitter här för att han vill prata 

med medborgarna. Det sätter sig en och annan bredvid oss för att diskutera allt från 

uteserveringar till vägplanering.    

 
Analys 

På caféet frågar en medborgare Werme följande: ”I vilken roll är du här som, 

kommunstyrelseordförande eller representant för folkpartiet?” Werme svarar och säger sedan 

till mig att man inte kan välja ut en viss roll utan man är alla roller på en gång, ingen 

människa kan välja roll som man går in i. Detta är ett tydligt exempel på att subjektet är 

överdeterminerat, det finns ett antal positioner som Werme kan försättas i i det här 

kontaktrummet, det är positionerna kommunstyrelseordförande, folkpartist, medborgare, 

medmänniska med flera men här anser jag att diskursen interpellerar subjektet Werme i 

positionen som ”kommunstyrelseordförande”. De medborgare som är på caféet kommer dit 

för att de vet att Werme är kommunstyrelseordförande och kan förändra saker och ting och 

samtidigt vill de veta vad Werme tycker i olika frågor och här är det tydligt menar jag att 

Werme tillskriver betydelse för de olika frågorna som medborgarna ställer. Medborgarna vet 

att betydelsetillskrivningen ligger hos Werme. En medborgare vill att Werme ska medge en 

vägled genom stan men Werme försöker övertyga personen med argument mot vägled men 

personen ifråga verkar inte tyckas gå att övertyga. Här ser vi att medborgaren inte är nöjd med 

den betydelsetillskrivning som Werme vill ge frågan men att jag ändå tror att medborgaren  

går från caféet med den vetskapen om att det är Werme som skapar betydelse åt frågan och 

inte denne trots den avvikande åsikten. 
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4.5 Förvaltningskontakter 

Det är tidigt en morgon och vi sitter i rådhusets matsal. Det är Staffan Werme, 

kommundirektören Lena Källström och kommunens ekonomichefen Leif Eriksson som sitter 

med varsin kopp kaffe. Werme säger att det är i sådana här sammanhang vi brukar träffas och 

gå igenom vad som händer i kommunen. Gruppen får beskedet att Örebro universitet inte får 

den läkarutbildning som den sökt och alla blir deppiga och säger att det är ett stort nederlag 

för Örebro, det är sorgens dag. Snart börjar veckans möte med Werme och kommunstyrelsen. 

Här vill jag visa på närheten som Werme har med sina tjänstemän och se vilken position han 

får. 

 

Analys 
Då Werme är kommundirektörens chef och indirekt chef över tjänstemännen så finns här en 

del svårigheter i att se vilken position han interpelleras in i. Kommundirektören samarbetar 

med Werme och får politiska direktiv (uppdrag) av honom och som sedan ska behandlas och 

bearbetas till förslagsunderlag till beslutande organ, dessa ska sedan praktiskt genomföras i 

tjänstemannaorganisationen. Vilken position antas här? Här är det positionen som 

”folkpartist” som brottas med den som ”kommunstyrelseordförande”. Än en gång avgår 

positionen som kommunstyrelseordförande som vinnare men här ser vi att åsikter (tecken) 

från diskursen som ”folkpartist” gör att den bankar på dörren till att bli rådande diskurs och 

vara den som tillskriver betydelse. Men även här är problemet det parlamentariska 

underskottet för ”folkpartiet” som fäller avgörandet för subjektspositionen. Det ska klargöras 

att i en del situationer med exempelvis tjänstemän som handhar det ekonomiska så har 

tjänstemännen en viss påverkan i att tillskriva betydelse till frågan men detta menas inte att 

Werme får en annan position utan snarare visar det på att i just denna kontext så påverkar 

”tjänstemanna” diskursen ”kommunstyrelseordförande” diskursen kraftigt, och de ligger i ett 

synligt antagonistiskt förhållande. 

 

4.6 Partiinterna kontakter 

På perrongen tultar en ettåring fram och tillbaka och här och var spricker leenden upp och 

besvaras av en stolt leende fader, om de bara visste att leendet tillhör stadens ordförande. 

Tåget till Västerås kommer in till stationen och hela helgen ska familjen Werme tillbringa på 

den stora folkpartistiska rikskongressen. Mamman till ettåringen är partikollega och har fullt 
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upp med barnvagnen så jag hjälper till med en tung väska. Väl inne på tåget så sitter jag 

tillsammans med Werme och gör en intervju mellan telefonsamtalen han får på sina två 

telefoner. Vi äter lunch med några av hans partikamrater och Werme har fullt upp med att 

hindra sin lille son att välta den fula plastblomman. Jag är bara med den första dagen på 

kongressen men kommer att få se prov på flera saker som jag använder i min analys. Och för 

att förstå nedanstående analys så går jag nu tydligare igenom vad teorin säger om begreppen 

element, artikulation och nodalpunkt.  

 

4.6.1 Element – Artikulation - Nodalpunkt 

Jag går här över till nästa begrepp inom diskursteorin vilket är element. Diskursens 

konstitueras av det yttre, det den utestänger, det innebär att den hela tiden utsätts för dessa 

yttre element som hela tiden försöker undergräva diskursens entydighet. Element är tecken 

som inte har fått sin mening fixerad till entydighet utan de är fortfarande mångtydiga. Därmed 

får vi det till att en diskurs försöker göra elementen till moment genom att eliminera 

elementens mångtydighet så att de blir till entydiga fixerade moment. Med dessa 

diskursteoretiska begrepp får vi det till att diskursen är en stängning av tecknens betydelse. 

Men det ska sägas att stängningen aldrig blir fullständig och inte heller blir den avslutad som 

fullbordad utan elementens väg från mångtydigt till entydiga moment pågår ständigt i kampen 

om tecknens betydelse. Som mina exempel visar så är ”samhälle” ett element som det finns 

konkurrerande sätt att gestalta på. Det finns således flera diskurser som försöker att definiera 

elementet ”samhälle” och få det till ett entydigt moment. Det finns exempelvis flera olika 

synsätt (diskurser) på hur man bör definiera elementet ”samhälle” det kan vara ”Väst-

diskursen”, ”Kristna-diskursen”, ”Muslimska-diskursen” med flera som försöker att definiera 

”samhälle” till att bli entydigt. Elementet ”samhälle” säger egentligen inte så mycket innan 

det sätts i relation till andra tecken då det får mening. Denna relation sker i artikulationer. 

Artikulation är en social praktik i tal eller skrift som reproducerar eller förändrar den rådande 

betydelsen och som skapar en relation mellan elementen så att deras identitet förändras. Så 

fort exempelvis elementet ”samhälle” används tillsammans med ett annat tecken säg diktatur, 

så sätts det i den artikulationen in i den ”diktatoriska diskursen” och här blir det tydligt att 

vissa betydelser av elementet ”samhälle” i denna diskursen dras in i skuggan och vissa 

kommer ut i dagsljuset. Här har jag visat att tecknet ”samhälle” både är ett element och 

samtidigt en nodalpunkt. En nodalpunkt är ett privilegierat tecken samtidigt som det är ett 

mångtydigt och ofixerat tecken. En diskurs ordnas kring nodalpunkterna som är 
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privilegierade tecken, ett slags samlingspunkter. Men tecknen är ganska tomma i sig då man 

betänker tecknet ”samhälle” som först får sin betydelse när det sätts in i en bestämd diskurs 

därför är även tecknet ”samhälle” också ett element.  

 

Analys 
Här är kontexten och det fysiska rummet väldigt betydande för det överdeterminerade 

subjektet. På folkpartiets kongress så var Wermes subjektsposition olika beroende på 

kontexten och det fysiska rummet. Under den dagen gick han från i nämnd ordning att ha 

följande subjektspositioner: 

 ”kommunstyrelseordförande” (på tåget när jag intervjuade honom), ”pappa” (när vi åt lunch), 

”folkpartist” (vid ankomsthallen), ”folkpartisktisk kommunstyrelseordförande” (vid 

anförande), ”kommunstyrelseordförande” (vid gruppsamtalen). 

 

Under den pågående kongressen så sitter jag och Werme på åhörarplats och lyssnar till en av 

Wermes partikamrater när Werme plötsligt lutar sig till mig och börjar viska och säger:  

…”de frågor talaren pratar om har jag redan pratat om och pushat för i flera år, och nu försöker han göra det 

till sina frågor.” 

Här ser jag att nodalpunkten, det viktiga tecknet i folkpartidiskursen är ”partiprogrammet”. 

Talaren försöker här i artikulationer tilldela de olika elementen runt ”partiprogrammet” 

betydelse. Här ser jag att Werme är bekymrad över att elementen håller på att skifta i 

betydelse. Werme ser nog att elementen närmar sig en övergång till att i teoretisk mening bli 

ett fixerat moment i diskursen. Ett moment är som bekant i teorin ett tecken med entydig 

betydelse. Jag tydliggör här och menar att tecknet ”partiprogram” är en nodalpunkt och ingen 

flytande signifikant (läs nedan om flytande signifikant) Vad ovanstående visar tydligt på är att 

diskurser och tecken i dem är kontingenta, möjliga men inte nödvändiga. Här är det också 

tydligt att makt är starkt kopplad till betydelsetillskrivning. Nu kommer jag att visa på hur 

teorin ser på kollektiv identitet för att förstå denna företeelse. 

4.6.2 Kollektiv identitet 

Kollektiv identitet betraktas i diskursteorin på samma sätt som den individuella identiteten. 

Vad jag har radat upp tidigare ser vi att enskilda individer har flera identiteter (decentrerad 

identitet) och också möjlighet att identifiera sig med utgångspunkt från situationen. Så hur bör 

man bäst betrakta gruppbildning? Den måste här absolut ses som en reducering av möjligheter 

då människor konstitueras i gruppen genom att vissa identifikationsmöjligheter omöjliggörs, 
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du kan exempelvis inte identifiera dig som socialdemokrat i en grupp med folkpartister. 

Därmed måste gruppbildning ses som tillslutningar i en obestämbar terräng och som vilken 

annan diskurs som helst fungerar den när den utesluter all alternativ tolkning. Den diskursiva 

gruppbildningen utesluter således ”de andra” i förhållande till vad de själv identifierar sig som 

och då ignoreras skillnader som finns i gruppen, dessa skillnader som i sin tur hade kunnat 

skapa nya grupper. Ser man det så är gruppbildning i hög grad politisk. 

   Representation är en betydande del i hur grupper skapas och bibehålls. En grupp är i 

initialskedet inte given då den först efter att ha uttryckts i ord blir verklighet. Den 

representativa demokratin innebär att vi väljer vår representant för gruppens talan. Tanken är 

att det mellan representanten och gruppen ska råda enighet, representanten ska förkroppsliga 

gruppens vilja. Men här uppstår problem enligt diskursteorin, då det i diskursteorin inte 

existerar några objektiva grupper, för att grupper skapas genom kontingenta logiska 

ekvivalenskedjor av olika element. Här ser vi att kontingens är tyngden i diskursteorin, 

gruppen är möjlig men inte nödvändig den kan alltså förändras därmed kan den sägas inte 

vara en objektiv enighet. Det ska sägas att gruppen inte skapas först och sedan kommer 

representanten utan de skapas i en och samma rörelse, det är när någon talar om eller till en 

grupp eller på gruppens vägnar som gruppen konstitueras och fastställs som grupp. Och 

givetvis enligt diskursteorin så konstitueras gruppen i förhållande till andra grupper, i 

förhållandet vad den inte är får gruppen sin identitet. Exempelvis så får gruppen ”folkpartist” 

sin identitet i förhållande till gruppen ”sociademokrat”, det den inte är. Gruppbildning är 

därmed en del i myten ”samhället” och den kampen ger samhället innehåll. Implicit anger det 

hur människor ska delas in i grupper. Explicit finns det olika gruppkamper som idag är 

klassiska, den mellan olika klasser i samhället och sedan har vi den om kampen mellan könen, 

vidare finns gruppindelningen nationer. I denna grupptillhörighetskamp så har vi som jag 

tidigare skrev subjektet, som här är överdeterminerat. Vilken samhällssyn som slår igenom är 

avgörande för vilka konsekvenser våra handlingar får när vi som grupp eller individ agerar. 

 

Analys 
Jag har åkt med egen bil till Ånnaboda där några av de lokala folkpartisterna ska ha en hel 

helg med mediaträning. Vi väntar på Werme och hans familj och det visar sig att de har 

krockat med bilen och som tur är så har det inte blivit några personskador. De andra 

deltagarna börjar utan Werme med sina planerade anföranden och föreläsningar. Till lunchen 

så anländer Werme och det märks att alla har väntat på att han ska komma. Plötsligt så känns 

det som att hela helgen börjar. En före detta presstalesman för polisen har föreläsning om vad 
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man får säga och vad man inte bör säga till media samtidigt som Werme sitter på golvet längst 

bak i rummet och leker med sin son. 

   Här vill jag visa på hur gruppidentiteten stärker sig gentemot media och det gör jag med en 

betraktelse från mediaträningen. Här ser jag tydligt hur gruppen folkpartist stärker den 

kollektiva identiteten gentemot media. De skapar alltså en bild av hur man som folkpartist i 

gruppen ska bete sig gentemot media, det blir därmed tydligt hur subjektet interpelleras in i 

gruppen och antas identiteten folkpartist. Här finns det absolut inga alternativa handlingssätt 

därför medför positionen inga som helst möjligheter att ha differentierade åsikter som 

exempelvis socialdemokratiska åsikter. Jag menar att diskursen folkpartist i denna kontext är 

hegemonisk och att tecknen är entydiga och det enda som strider om tecknens betydelser är 

här alltså diskursen media som vill tillskriva betydelser till tecknen och det är detta som 

folkpartist diskursen vill stänga. Medieträning är ett försök att enas om artikulationer som 

befäster hegemonin.  

   Jag fortsätter här analysen med att visa på identiteten under kongressen . Här ser vi tydligt 

den kollektiva identiteten som Werme appliceras i detta sammanhang. Den kollektiva 

identiteten jämställs med subjektsynen där alltså subjektet konstitueras av gruppen och 

diskursen. Folkpartist diskursen måste här ses som en reducering av möjligheter då Werme 

här konstitueras i gruppen genom att vissa identifikationsmöjligheter omöjliggörs, du kan 

exempelvis inte identifiera dig som socialdemokrat i en grupp med folkpartister. Ett tydligt 

empiriskt exempel är från kongressen där folkpartisterna hela tiden identifierade sig utifrån 

vad de inte var. De diskuterade där framtiden för folkpartiets politik och granskade vad 

motståndarna gjorde för val i olika frågor, de får alltså sin identitet utifrån vad de inte är, de är 

således inte socialdemokrater eller moderater därav identiteten ”folkpartist”. 

 

 

4.7 Regionala kontakter 

Karolina Wallström har skjutsat oss till NetCity där Regionförbundet ska ha möte om 

länstrafiken. Innan mötet börjar så småpratar Werme med några personer och viskar en del. 

Mötet börjar och vi sätter oss längst bak i rummet och klockan börjar närma sig fem. Jag vet 

inte om det är jag eller Werme som somnar först. Jag går här in på tecken som i hög grad är 

öppna för tillskrivning för att förstå förhållandet mellan kommuner när Werme representerar 

”Örebro”. 
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4.7.1 Flytande signifikanter 

För element som i hög grad är öppna för tillskrivning av betydelse finns det diskursteoretiska 

begreppet flytande signifikanter. Flytande signifikanter är tecken som olika diskurser försöker 

ge innehåll åt på just sitt sätt. Nodalpunkter är förvisso flytande signifikanter men 

nodalpunkten pekar på en kristalliseringspunkt (det privilegierade) i den enskilda diskursen 

medens begreppet flytande signifikant syftar till kampen om viktiga tecken som förs mellan 

diskurser. Här är onekligen samhälle både en nodalpunkt i den politiska diskursen och i den 

diktatoriska diskursen men i förhållande mellan diskurserna är elementet ”samhälle” en 

flytande signifikant. 

 

Analys 

Under mötet är det tydligt att han är där som representant för Örebro kommun och därmed 

försätts han i positionen ”kommunstyrelseordförande”. Här vill övriga subjektspositioner 

(kommuner) veta vad Werme ska fylla myten ”Örebro” med. Här representerar alltså 

positionen hela kommunen och därmed myten. Det intressanta med detta möte är att alla tror 

sig veta vad deras myt innehåller men egentligen vet ingen vad den står för. Det paradoxala i 

detta är att myterna i förhållande till varandra skapar bilden av sig själva. Då de skapas utifrån 

vad de inte är. Där Myten Örebro således inte är myten Lindesberg men att den ändock skapas 

utifrån vad den inte är, här myten Lindesberg. 

 

 

4.8 Övriga kontakter, Näringsliv och media 

Det är efter en lunch med folkpartigruppen som jag sitter på Wermes kontor vid ena ändan av 

det stora bordet och i andra änden sitter en journalist som vill ha svar på frågan om hur det 

blir med den kommunala försäljningen av hyresrätterna i Örebro. Jag tror att min plats som 

fluga på väggen fungerar bra här. Innan lunch har Werme och jag varit på möte med 

fastighetsägarnas förening som också vill veta vad Werme tycker i frågan om att sälja ut en 

del av hyresrätterna. Fastighetsägarna ser sin chans att öka sitt eget bestånd av lägenheter. 

Werme avslöjar ingenting och fastighetsägarna blir mer och mer frustrerade när de inte får 

några svar från Werme. Chefen för fastighetsägarna tycker att min väska är fin och jag 

skruvar på mig för de ska ju inte bry sig om mig. Tillbaka till kontoret, journalisten får de svar 

hon önskar och lämnar kontoret i tron att hon fått ny information om lägenhetsförsäljningen, 

hon ska bara veta att Werme nyss har varit på ett möte med fastighetsägarna om just 



 36 

framtiden för kommunens lägenhetsbestånd. I nästa stycke vill jag peka på vilken position 

Werme får i förhållande till journalister och näringsliv. Jag tar även upp gruppidentiteten igen 

men nu i förhållande till media. 

 
Analys 
Här är subjektspositioneringen som ”kommunstyrelseordförande” närmast given och i en 

nästan hegemonisk ställning. Det är just det som tillsynes verkar självklart som diskursanalys 

vill påvisa. Både media och näringsliv vet att när de möter Werme så träffar de 

kommunstyrelsens ordförande och därmed blir subjektsposition nästintill given. I ett möte 

med en journalist blir det för mig väldigt tydligt att det är i just den positionen som Werme 

verkligen skapar betydelsetillskrivning till olika frågor. Här vill journalisten veta vad Werme 

tycker och hans artikulationer är nästan alla hegemoniska interventioner – en artikulation som 

genom en kraft skapar entydighet i betydelsen av frågan. Här kan visserligen journalisten ha 

information om frågan på annat håll och tecknen i den alternativa källan säger något helt 

annat, de har en annan betydelse än de hon får från Werme. Här menar jag att Wermes 

position som jag menar är hegemonisk i denna kontext, tvingar fram en entydighet i frågan. 

För enligt diskursteorin tillåts journalisten här bara att anta en position som bara tillåter henne 

att vara på ett visst sätt. Diskursen är nästintill fixerad så journalisten kan i sin position inte 

fråga vad som helst. Därmed blir det tydligt varför Werme styr betydelsen och därför menar 

jag att betydelsebärande tecken med Wermes signum lämnar rummet tillsammans med 

journalisten. Jag menar att samma fenomen uppstår efter mötet med fastighetsägarna, de 

lämnar mötet med tecken som fått ny betydelse. De kommer in på Wermes kontor med 

mångtydiga element och lämnar det med entydiga moment som har Wermes signum.  

 

4.9 Sammanfattad analys 

En konstant subjektsposition står inte i konflikt med andra positioner och anses därmed som 

objektivt sann i diskursteorin, den har genomgått hegemoniska processer och står tillsynes 

oemotsagd. Men det ska tilläggas att all subjektsinterpellering är en reducering av möjligheter 

att ”vara” något annat i diskursen. 

   Jag lägger här med en empirisk betraktelse som jag anser förstärker subjektspositionerna i 

de olika fysiska rummen och som ligger med i avvägningen av min tolkning av positionerna 

ovan. Många som vill ge Werme information gör det med ryggdunkar och viskningar och här 

tolkar jag det som att de vet att Werme är den som skapar betydelse. När viskaren artikulerar 
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slinker ett och annat tecken från det diskursiva fältet igenom från dennes diskurs, det 

diskursiva fältet innehåller flertydiga tecken så kallade element som är öppna för 

betydelsetillskrivning. Detta görs inte främst för att förändra Wermes subjektsposition och 

betydelsetillskrivning till frågan som viskas om, utan mer för att de vet att om de planterar 

tecken hos Werme är det troligare att tecknen får den betydelsetillskrivning viskaren är ute 

efter. Mer troligt än de hade fått om denne hade fört fram samma artikulation på annat ställe 

(exempelvis i kommunfullmäktige). Viskning är en artikulation och jag menar att den är 

kopplad till begreppet makt. Det som väljs att tas upp på dagordningen får sin 

betydelsetillskrivning av Werme, det som inte tas upp har en hegemonisk ställning och väljs 

därmed att inte tas upp och den tystnaden eller om man nu så vill ”hemligheten” över vissa 

frågor liknar viskningen. Det som inte kommer fram behöver inte tillskrivas någon ny 

betydelse då diskursen är hegemonisk och tillsynes oemotsagd.  Metaforisk så är hemligheten 

hegemonins sömn, som viskningen är dess väckarklocka. 

   Här kan man också ställa sig undrandes över subjektet som överdeterminerat i diskursen, 

om nu subjektet interpelleras av diskursen i olika fysiska rum torde det peka på att diskursens 

kontingens borde ifrågasättas då de olika fysiska rummen ändå tillsätter någon sorts struktur i 

rummet. Då säger diskursteorin att ingenting har en fast struktur utan allt är föränderligt och 

inte ens det fysiska rummet är intakt och att subjektsinterpelleringen är kontextberoende men 

att positionen visst kan tillsynes verka konstant men att den då bara genomgått en hegemonisk 

process. 
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4.9.1 Diskursfigur 

Här vill jag visa med utgångspunkt från kommunstyrelseordförande-diskursen på hur olika 

tecken frekventerar en diskurs. Knuttecken är privilegierade tecken. Här visar jag på 

knuttecken som ger varandra innehåll utifrån vad de inte är. Det finns givetvis tusentals 

tecken både element och moment runt dessa knuttecken som i ekvivalenskedjor skapar en 

diskurs. Detta är bara en kort förklaringsmodell: 

 

Mästersignifikanter Nodalpunkter Myter 

Man  Folkpartist  Örebro 

Pappa  Ordförande  Samhälle 

 

 

 

 

 

 

Kvinna  Koalitionsparti Medborgare 

Mamma  Oppositionspartier Tjänstemän 

  Liberal  Politiker  

    Andra städer 
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4.9.2 Diskursteoribegreppsparlör  

Benämningar och begrepp i diskursteorin och en kort förklaring: 
Diskurs – Kontingent struktur som försöker stänga teckens betydelser. Utsätts hela tiden för 

påtryckningar från ”det diskursiva fältet”. Exempelvis så finns diskursen 

kommunstyrelseordförande och den kämpar om hegemonin mot andra diskurser i samma 

fysiska rum. 

 

Benämningar på olika tecken: 
Det diskursiva fältet – Alla tecken utanför den rådande diskursen som konkurrerar om att få 

ge betydelse åt diskursen. 

Moment – Entydigt tecken fixerat i diskursen 

Element – Mångtydigt tecken i diskursen. 

Flytande signifikanter – Element som i hög grad är öppna för tillskrivning. Här står också 

kampen mellan diskurserna om att knyta till sig tecknet och ge det sin betydelse. 

 

Knuttecken: 
Knuttecken vilka övriga tecken samlas runt 

Nodalpunkt – Privilegierat tecken i enskilda diskurser. Samlingsställe vari kring andra icke 

priviligierade tecken får sin betydelse. Ordningsställe för diskursen. Exempel på nodalpunkt 

är ”demokrati”. 

Mästersignifikanter - Identitetens nodalpunkt, ett privilegierat tecken för identiteten 

exempelvis ”man”. 

Myt – Mångtydigt tecken(flytande signifikant) som hänvisar till en helhet. Exempelvis 

Örebro. 

 

Konfliktbegrepp: 
Hegemoni – Diskurs med starkt fixerad struktur, objektivitet enligt diskursteorin och i teorin 

likställs objektivitet med ideologi. En historisk självklar och nästan oemotsagd diskurs. En 

struktur som är så självklar att den inte överhuvudtaget funderas på att ifrågasättas.  

Antagonism – Krig mellan diskurser i samma sociala rum där vinnaren intar en hegemonisk 

ställning. Upphör genom hegemoniska interventioner. 
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Hegemonisk intervention - Vilket enklast kan förklaras som att den självklara(hegemoniska) 

diskursen utövar en artikulation som genom en kraft återställer entydigheten. En hegemonisk 

intervention sätter stopp för antagonismen. 

Artikulation – Social praktik i tal eller skrift som reproducerar eller förändrar den rådande 

betydelsen. Handling som ger tecken innehåll. Kan även skapa antagonism och sätta stopp för 

antagonism genom en hegemonisk intervention. 

 

Övriga begrepp: 
Ekvivalenskedja – Relation mellan tecken som implicerar varandra i en konsekvenskedja. 

Kedjan gör diskursen möjlig. 

Politik – En artikulation, en ”politisk handling” som skapar eller reproducerar 

betydelsetillskrivningar. Ett sätt att forma samhället och utesluta alla eventuella alternativ. 

Subjektposition - Individens antagna position i diskursen och dennes roll i det sociala 

rummet. Positionen medför vissa förväntningar. Subjektsposition är detsamma som subjekt. 

Kontingent – Struktur, diskurs och position som är möjlig men inte nödvändig, vid given 

kontext på ett bestämt sätt men kunde ha varit – och kan vara – annorlunda. 
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5 Slutsats och avslutande tankar 

5.1 Slutsats 

Jag tänker här besvara frågeställningen i slutsatsen fråga för fråga. 

   Vilka olika diskurser/positioner fångar Staffan Werme vid olika situationer? 

I de olika kontaktrummen som Werme frekventerar så har vi sett att han oftast försätts i 

positionen som kommunstyrelseordförande. Det har inte alla gånger varit lätt att försöka sätta 

fingret på vilken diskurs som är den rådande i de olika kontexterna. Men jag anser att jag 

tydliggjort det i min analys av de olika rummen där jag visar på hur subjektet förflyttas mellan 

positionerna beroende på kontexten. 

   När och på vilket sätt kommer dessa positioner/diskurser i konflikt med varandra? 

I analysen har jag även visat på när diskurser hamnar i antagonistisk konflikt med varandra 

och då är det svårare att se vilken diskurs som är den rådande hegemoniska diskursen i just de 

rummet. Några exempel på konflikter är de mellan Werme och tjänstemännen, Werme och 

andra partier som han försätts i på grund av sitt parlamentariska underskott. Konflikten 

uppstår vill jag säga när en självklar hegemonisk position är i gungning, när det sker 

artikulationer runtikring diskursen som hela tiden utmanar tecknen och vill ge dem nya 

betydelser. Det blir tydligt när Werme inte vill göra ”politik” av en del frågor och därmed 

undvika konflikt. Här menar jag att i en sådan miljö som politiken utspelas på så blir det 

tydligt att det är en ständig kamp om betydelsetillskrivningen precis såsom teorin säger.   

   Vilka artikulationer använder Staffan Werme för att vara den som ger myten ”Örebro” ett 

innehåll? 

I analysen pekar jag på en rad positioner som visar på att han verkligen ger innehåll till myten 

Örebro. Artikulationerna är alltifrån viskningar till ryggdunkar, tal och ibland enbart med sin 

blotta närvaro och jag vill påstå att dessa gör så att myten Örebro fylls med Wermes signum. 

Tydligt blir det när han möter medborgarna och talar till dem och de låter honom fylla myten 

Örebro med innehåll åt dem.   

Hur kan man förstå detta utifrån en diskursteoretisk synvinkel? 

Det har visserligen inte varit lätt att se folk genom ett diskursraster men utgångspunkten har 

klarnat vartefter studien fortskridigt. En del fenomen som jag har fått ta del av har faktiskt 

underlättats av att jag har kunnat se på saken med mina diskursbrillor och det har gjort 
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fenomenen förståeliga för mig. De vägval diskurserna gjort för Werme har bringat honom där 

han är idag. Werme säger till mig vad han tycker hans uppdrag som ordförande är: 

”Mitt uppdrag just nu handlar väldigt lite om ideologi det handlar mer om pragmatisk funktion att få allt att 

fungera.”8 

Med det citatet vill jag mena att Werme praktiserar mer ideologi (objektivitet) i 

diskursteoretisk synvinkel än vad han här säger. Titeln på studien syftar på som jag skriver i 

analysen att man som kommunstyrelseordföranden kan välja att inte ta upp vissa frågor och 

ett sådant val är inget annat än försök till att cementera den rådande hegemoniska diskursen 

kommunstyrelseordförande. 

 

5.1.1 Tankar om studien 

Politiker talar mångt och mycket om hur svårt och komplext deras arbete är. Jag ser här att de 

har i diskursen fastnat i myten om samhället som objektiv helhet. Det de har svårt att se är att 

samhället hela tiden förändras vilket även politikerna ser men att de hela tiden söker att bygga 

ett samhälle utifrån en objektivitet där ironiskt nog de själva är med och bygger objektiviteten.  

Men det är nog som Foucault säger: det är just så att makten aldrig åstadkommer det den 

finner den ska göra (Danaher 2000: 76). Om nu makt syftar till skapandet av samhället och 

politik syftar till föränderligheten i detsamma så är det ganska motsägelsefullt att politiken har 

mål som frambringar objektiva sanningar. 

   Givetvis så skulle jag kunna utföra denna studie från en helt annan utgångspunkt än den 

diskursteoretiska, men jag tror att mina fältstudier skulle då få ett helt annat format än vad 

som nu blev fallet. Jag kommer i framtiden att välkomna liknande idéer som denna och 

hoppas att jag åtminstone har sått fröet till likartade studier. Jag tycker att ”skuggning” är en 

utmärkt metod för samhällsvetenskapliga studier, man kommer nära sitt studieobjekt och får 

en inblick i den politiska toppen som jag menar inte kan fås genom att bara sitta på 

biblioteket. 

5.1.2 Tack till 

Ett speciellt varmt tack till Staffan Werme för att du stod ut med flugan på väggen. 

Tack Karolina Wallström för att du fixade en tid med Staffan och för allt annat du ordnade.  

                                                
8 Citatet är hämtat från egen intervju med Staffan Werme. 
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Jag vill även tacka alla runtikring Staffan Werme för att ni accepterade min närvaro, ni vet 

vilka ni är. Sen vill jag även tacka Lena Källström och Mats Sjöström för att ni tog er tid att 

bli intervjuade och gav mig inblick i uppdraget. Även ett tack till min finurliga handledare 

Erik Amnå för att han gjorde sitt jobb. Jag vill också passa på att tacka mina vetgiriga 

studentkamrater i handledningsgruppen ni vet också vilka ni är. Och ett slutligt tack till min 

fru som oundvikligt hamnat i jobbiga djupa filosofiska diskursdiskussioner utan egentligt 

innehåll men trots det stod ut och tvingades korrekturläsa min uppsats. 
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