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Abstract 

The use of civil dialogue has increased in Sweden during the past decades. Civil dialogue is 

advocated by important operators as the Swedish Association of Local Authorities and 

promoted in the Official Reports of the Swedish Government as a way forward for the 

Swedish democracy. The aim of this study is to examine what the civil dialogue is trying to 

solve and how it´s supposed to work as a solution. This study carries out a discourse analysis 

using poststructural theory as Laclau & Mouffes discourse theory and Bacchis What’s the 

problem represented to be to analyse three Swedish local policy’s on civil dialogue. The study 

can identify what´s the problem represented to be in the civil dialogue policy´s and identifies 

the civil dialogue discourse to be constructed by three nodal points to make sense. The study 

also identifies the specific subject positions represented within the local policy´s and come to 

the conclusion that civil dialogue not only involves people into politics but also act as a 

technique of govern and may have counterproductive effect. 
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1. Inledning 

 
Jag har valt att granska hur medborgardialogen formuleras och uttrycks inom kommunala 

styrdokument. Medborgardialog som aktivitet är relativt nytt i Sverige, det har vuxit fram 

under tvåtusentalet och förespråkas omfattande i statens demokratiutredningar (SOU 2016:5, 

SOU 2000:1) som ett verktyg för kommuner att bygga en starkare lokaldemokrati och 

närmare band mellan politiker och medborgare. En majoritet av Sveriges kommuner använder 

sig idag av medborgardialog (SOU 2016:5, s. 392) och de flesta stora aktörer verkar eniga 

kring nödvändigheten och nyttan av medborgardialog, om än det råder skilda meningar kring 

just hur genomförandet av medborgardialog på bästa sätt bör utformas. Medborgardialog 

framstår som ett nytt och fräscht sätt att jobba med demokrati och kopplas till många positivt 

klingande värden så som demokrati, jämlikhet, medborgarinflytande och engagemang. Det 

har forskats en hel del på medborgardialog i Sverige och till viss del har forskningen även 

kritiserat kommunala genomföranden av medborgardialog som dåligt genomförda med för låg 

grad av faktiskt inflytande från medborgaren i beslutsprocessen (Ibid, s. 408). Dock finns det 

ett visst tomrum av granskning vad det gäller just utformandet av medborgardialogpolicys.  

Jag menar att forskningen kring medborgardialogers genomförande är relativt omfattande 

men att forskningen inte är lika omfattande vad det gäller det konkreta uttrycket av problemet 

vilket föregår medborgardialogen som lösning. Denna studie fokuserar därför på hur 

medborgardialog kan konstrueras som en begriplig lösning på problemet som dialogen gör 

anspråk på att lösa. Jag kommer i den här studien att använda Carol Bacchis What´s the 

problem represented to be (WPR) -tänkande för att låsa upp policydokumentens konstruktion 

av problem/lösning relation samt använda Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 

för att analysera hur medborgardialog konstrueras och får sin betydelse, eller begriplighet, 

som diskurs. Jag menar att studien är intressant just med anledning av att den granskar det 

som föregår vad andra studier ser närmare på vid genomförandefasen av medborgardialoger.  

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av misstanken om att policydokument om 

medborgardialog innehåller flera oproblematiserade sanningar vilka förutsätter (kräver) en 

viss typ av problemförståelse för att skapa begriplighet inom diskursen om medborgardialog. 

Då dessa oproblematiserade sanningar ses som just självklara sanningar och lämnas 

oproblematiserade kan möjligen medborgardialogen som verktyg skapa nya problem eller 

missa de problem den avser att lösa. De kategoriseringar som medborgardialogsdokumenten 

representerar förutsätter möjligen en viss specifik form av sanning. Konstruktionen av 
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medborgardialogen formar även vad som upplevs som problem. Lösningen står i relation till 

problemet som en särskild sorts problem vilken utesluter andra förklaringar (Bacchi, 2016, s. 

8). Den diskursanalytiska metoden är användbar i den här studien eftersom den ger möjlighet 

att granska hur språket används i dokumenten för att konstruera verkligheten och definiera 

praktiker (Börjesson, 2007, s. 10). Diskurser konstruerar hur begripligheten skapas, det 

begripliga står alltid i relation till sin skillnad av obegriplighet, inom vilken mängder av 

alternativa logiker och förklaringar döljs. Vid diskursanalys kan det bli möjligt att belysa hur 

det självklara är en position vilken föregås av politiska maktkamper som skapat det 

självklaras priviligierade position. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Den här studien ser närmare på riktlinjer inom lokala policydokument om medborgardialog 

och undersöker vilka diskurser som ligger till grund för dessa dokument, samt vad 

dokumenten avser att lösa med medborgardialog. Syftet med studien är att utveckla 

förståelsen av vad medborgardialogen är och hur den är tänkt att fungera. För att nå det syftet 

formuleras den övergripande forskningsfrågan av Vad försöker medborgardialogen att lösa 

och hur är det meningen att den ska fungera som lösning? För att närma sig svaret på frågan 

formulerar studien tre frågeställningar.  

1. Vilka problem gör medborgardialog anspråk på att lösa? 

2.  Vad är den förväntade effekten?  

3. Hur ser förutsättningarna ut för att medborgardialogen ska uppnå förväntad effekt? 

Studiens frågor förklaras och bryts ner mer ingående under studiens analysram där processen 

för att nå ett resultat beskrivs och även resonemang gällande studiens operationalisering av 

begrepp. 

 

1.2 Medborgardialog – begreppslig och empirisk bakgrund 

 

Medborgardialog har sin grund i tänkande kring hur demokratin ska kunna fortsätta att 

utvecklas och fördjupas i en tid då de politiska partierna upplever en negativ 

medlemsutveckling och valdeltagandet kraftigt minskar inom vissa valdistrikt, samtidigt som 



3 
 

deltagandet ligger mycket högt inom andra. Tankar om medborgardialog går att spåra bakåt 

mot Habermas teori om deliberativ demokrati och utvecklandet av former för rationell 

diskussion enligt principer av att det goda samtalet framställer diskussionens segrare som 

självklar vinnare i egenskap av sina bättre argument (Månson, 2010, s. 335). I sin idealform 

utgör den deliberativa demokratin på så vis en slags demokrati fri från konflikt och en form 

vilken hävdar att det faktiskt är möjligt att välja det bästa alternativet (Bäck, H., Gissur Ó. 

Erlingsson, & Larsson, T., 2015, s. 27f). Westin och Hellquist (2018) spårar 

medborgardialogens teoretiska rötter via Habermas till modern kommunikativ planeringsteori 

i rapporten Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt (2018). Westin & Hellquist 

undersöker i rapporten hur den deliberativa teorin influerat tänkandet kring medborgardialog 

som en lösning på problem med demokratiunderskott, vilket skapas som en effekt av att 

orättvisa maktförhållanden i samhället omöjliggör verklig kommunikation mellan grupper. 

Medborgardialog kan då utgöra ett verktyg för Habermas kommunikativa rationalitet vilken 

kan fungera för att nå kommunikation utan maktasymmetri och utan störningar med grund i 

maktskillnad. Den deliberativa teorin söker möjligheten att nå kommunikation vilken skapar 

ömsesidig förståelse och delad kunskap kring en fråga (Westin & Hellquist, 2018, s. 5).    

Antalet medborgardialoger i Sverige har ökat och bör ses som en fortsättning på en utveckling 

som sedan 1960-talet verkat för att stärka demokratin även mellan valåren genom olika 

former av lokala inflytandeforum för medborgarna. Det ska ses som en komplettering till det 

representativa demokratiska systemet och verka för en ökad lokaldemokratisk utveckling i en 

tid av negativ medlemsutveckling för de politiska partierna (SOU 2016:5, s. 389). 

Medborgardialog har även använts riktad med syftet att försöka stärka den demokratiska 

utvecklingen i socioekonomiskt utsatta förorter eller vad som även kallas för urbana 

utvecklingsområden (Ibid, s. 390). Medborgardialog förespråkas i demokratiutredningen 

(SOU 2016:5, s. 432) som ett verktyg för att öka politisk jämlikhet enligt deliberativa 

demokratitankar.  

Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit drivande i utvecklandet och 

implementering av medborgardialog i Sverige. SKL menar att det är avgörande att lyckas 

fånga upp det lokala engagemanget i politiska frågor. Mot bakgrund av en negativ 

samhällsutveckling fattade SKL år 2011 kongressbeslut på att utveckla metodmaterial 

gällande medborgardialog för Sveriges kommuner och landsting. Syftet med detta 

metodmaterial är just att stärka utvecklingen av kommunala medborgardialogspolicyer så 

dessa integreras i lokala styrprocesser och samtidigt håller fokus på ökad demokrati och 



4 
 

effektivitetsutveckling, för att söka motverka en trend av försvagad demokrati (SKL, 2018). 

SKL påbörjade samma år ett treårigt projekt, med stöd av regeringen, för att utveckla 

medborgardialog som del i styrprocessen (SOU 2016:5, s. 390).  

En aktuell svensk definition av medborgardialog presenteras i statens offentliga utredning Låt 

fler forma framtiden (SOU 2016:5, s. 387). Definitionen som presenteras låser 

medborgardialog som en särskild slags mötesform, i vilken politiker och/eller tjänstepersoner 

kan inhämta information från medborgare om åsikter och synpunkter gällande en fråga eller 

ett tema. Syftet kan även vara utbildande för att öka medborgarnas förståelse för en fråga samt 

främja demokratisk utveckling. SOU-rapporten hänvisar till Nazem Tahvilzadehs 

utredningsunderlag Det våras för medborgardialogen (2015) då den menar att det finns två 

typer av medborgardialog, dels den spontana dels den reguljära. Den spontana formen är den 

av punktinsatskaraktär där det handlar om medborgardialog kring en fråga eller ett tema med 

tydliga avgränsningar vilka utgörs av en pågående beslutsprocess i frågan. Den reguljära 

formen beskriver en form av medborgardialog vilken mer går att likna vid vad som även 

kallas för brukarråd, där medborgare av en särskild grupp regelbundet träffar politiker och 

tjänstepersoner för att delge sin syn på frågor. Det kan exempelvis utgöras av pensionärsråd 

eller råd för personer med funktionshinder. Den här studien kommer fokusera på det som 

Tahvilzadeh kallar den spontana formen och inte ta med den reguljära betydelsen av ordet 

medborgardialog.  

1.3 Studiens disposition 

 

Studiens disposition utgörs av fem kapitel. Det första kapitlet utgörs av inledning samt en del 

i vilken studiens syfte samt frågeställning formuleras. Vidare följer bakgrundsbeskrivning till 

medborgardialogen i Sverige samt en definition av vad begreppet medborgardialog avser. 

Kapitlet avslutas med kort dispositionsdel. Studiens andra kapitel utgörs av metodologiska 

klargöranden där valet av studiens metod beskrivs samt material och urval presenteras. Under 

tredje kapitlet redogörs för vilken teori som används i studien samt vissa begrepp definieras 

för att minska missförstånd då vissa begrepp kan ha flera olika betydelser beroende på 

teoretiska kopplingar. Kapitlet avslutas med presentation av studiens analysram. Det fjärde 

kapitel utgörs av ett empirikapitel vilket även är uppdelat i tre avsnitt med anledning av 

analysramens utformande. Inom varje empiriavsnitt presenteras studiens empiriska 

observationer kopplat till nödvändiga klargörande resonemang kring dessa resultat. 

Empirikapitlet är stort i relation till studiens omfattning, anledningen till detta utgörs av valet 
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att direkt följa upp de empiriska resultaten med resonemang och analyser av resultaten inom 

samma avsnitt för att på så vis minska glappet mellan studiens empiriska observationer och 

studiens analys av resultaten. Under studiens femte och sista kapitel vävs resultaten från de 

olika empiriavsnitten samman och presenterar studiens sammanslagna resultat och slutsatser 

kopplade till frågeställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Metod, material, avgränsning och urval 

 
I detta kapitel presenteras studiens val av metod och resonemang gällande materialtyp. 

Kapitlet avslutas med beskrivning kring hur urvalet av material har genomförts samt 

avgränsningar. 

    

2.1 Metod och material 

 

Jag har valt att genomföra den här studien enligt diskursanalytisk metod. Då diskursanalysen 

både är metod och teori på samma gång så förs de större teoretiska resonemangen gällande 

diskursanalys under studiens teorikapitel.  

Diskursanalysen som metod är en metod vilken på vissa plan skiljer sig mycket ifrån många 

andra akademiska metoder genom sin mycket nära koppling till den poststrukturella teorin. 

Diskursanalysen som metod kan även göras enligt flera olika skolor beroende på vilken 

teoretisk bas studien grundar sig på. Den här studien använder sig utav Laclau & Mouffes 

diskursteoretiska tänkande och positionerar sig därmed längre ifrån andra former av 

diskursanalys vilka ligger närmare den historiematerialistiska positionen som exempelvis den 

mer vanliga kritiska diskursanalysformen för diskursanalys med rötter i Norman Faircloughs 

teori. Valet av diskursteori som den teoretiska grunden för studiens metod har gjorts utifrån 

diskursteorins väldefinierade begreppsbatteri för att beskriva diskurskonstruktioner. Då 

studien granskar medborgardialogsdiskursen utifrån tre kommuners lokala 

medborgardialogsdokument blir diskursteorin användbar för att beskriva hur konstruktionerna 

hänger samman och kan skapa betydelse åt medborgardialogen. Svårigheterna att använda 

den diskursteoretiska formen för diskursanalys ligger dock i nödvändigheten av att konstruera 

sina egna verktyg för diskursanalysen då metoden inte går att konstruera som en väldefinierad 

metod färdig att följa. Den här studien har använt metodteori från Winther Jørgensen & 

Phillips bok Diskursteori som teori och metod (2000) samt Börjesson & Palmblads bok 

Diskursanalys i praktiken (2007) för generell vägledning inom diskursteorin och Laclau & 

Mouffes bok Hegemonin och den socialistiska strategin (2008) för mer exakta definitioner av 

teorin. Då diskursteori används som metod syftar inte studien till att finna ut en dold sanning 

bakom det empiriska materialet utan materialet hanteras som utsagor vilka bär och 

konstruerar vissa specifika sanningar. Sanningskonstruktionerna skapar och bär på samma 

gång på maktrelationer vilka uttrycks i empirin. Studien handlar till stor del om hur problem 
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skapas, vilket relaterar till Carol Bacchis poststrukturella tänkande kring prolemskapande 

processer inom policydokument. Bacchi blir på så vis en nödvändig del för att kunna lägga 

pusslet kring vad som utgör problemet i medborgardialogen. Då empirin analyseras för att 

svara på studiens forskningsfråga bygger det på Bacchis tänkande om att problemet är ett 

skapat problem vilket föregås av en serie sanningar vilka krävs för att problemet ska kunna 

upplevas som ett problem och att medborgardialogen ska vara möjlig att uppfatta som en 

logisk lösning på detta problem.  

Studiens andra empiriavsnitt utgår ifrån ett sorteringsarbete vilket jag har genomfört genom 

att kartlägga hur element knyts mot nodalpunkter för att konstruera diskursen. Nodalpunkter 

identifieras genom att nyckelord och meningsbärande formuleringar i första ledet friställs från 

materialet för att sedan i ett andra led sorteras efter vad de knyter till för övergripande tema. I 

figur 1 visualiseras hur orden kan sorterats som element vilka formulerar respektive 

nodalpunkt. Figuren exemplifierar hur strukturen av element, nodalpunkter och diskurs kan 

tänkas knyta till varandra. Antalet element och nodalpunkter kan variera från exemplet då 

resultatet av analysen redovisas.  

 

Figur 1. Identifierade element sorterade efter nodalpunkt. Egen konstruktion. 
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Studiens empiriska material utgörs av tre svenska kommuners policymaterial och handböcker 

för medborgardialog. Samtliga material är lokalt framtagna och antagna i kommunstyrelsen 

som styrdokument för kommunen. Alla tre kommuners medborgardialogmaterial refererar på 

flera ställen till SKL:s metodmaterial Medborgardialog som del i styrprocessen (SKL, 2013) 

eller SKL:s webbplats Dialogguiden. Dock kommer den här studien inte att lägga något fokus 

på SKL:s material utan helt utgå ifrån det lokala kommunmaterialet. Valet av just vilka 

specifika kommuner som studien granskar är på sätt och vis ointressant för en studie baserad 

på diskursteoretisk analys. Eftersom studien granskar medborgardialogen som diskurs 

representerar de valda kommunernas riktlinjer för medborgardialog utsagor om diskursen. 

Diskursen utgörs av en mer omfattande struktur än enskilda kommuner eller specifika 

dokument.  I och med det så kan det förutsättas att samma resultat kan antas uppkomma 

oavsett valda kommuner och oavsett om studien granskar policydokument eller genomför 

exempelvis intervjuer. Policydokumenten utgör utsagor om medborgardialogsdiskursen, på 

samma vis som intervjuer hade gjort. Oavsett materialtyp kan det antas att liknande utsagor av 

diskursen representeras eftersom diskursen är övergripande. Om de tre valda kommunernas 

representation av diskursen förefaller samstämmiga i denna studie kan det även antas att detta 

är gällande för övriga kommuner i Sverige. På så vis är de specifika kommunerna ointressanta 

utifrån just vilka kommuner de avser, det intressanta är utsagorna som förmedlar 

representation om den övergripande diskursen och samtidigt reproducerar den. Här bör det 

även uppmärksammas att studien drar en gräns för den svenska medborgardialogsdiskursen, 

detta görs av praktiska skäl. Diskursen för medborgardialog är kanske inte uteslutande 

nationell, den står antagligen i dialog med, och i relation till, europeiska, västerländska eller 

globala trender samtidigt som diskursen förhåller sig specifikt till svenska förhållanden. Men 

det är ingenting som den här studien undersöker närmare. 

Den första kommunens material utgörs av Haninge kommun viken har ett policymaterial 

Policy för medborgar- och brukardialog i Haninge kommun (Haninge, 2018, 8 sidor) och en 

handbok avsedd för anställda inom kommunen Handbok i medborgardialog författad av 

Teresa Lindholm (Lindholm, 2012, 24 sidor). Studiens andra kommunmaterial utgörs av 

Kramfors kommuns policymaterial Riktlinje för medborgardialog (Kramfors, 2015, 4 sidor) 

samt ett opublicerat material bestående av kommunens interna handbok för medborgardialog 

(Kramfors, 2018, 18 sidor). Det tredje och sista empiriska material som den här studien 

använder sig utav är Ängelholms kommuns material bestående av ett policymaterial Policy 
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för medborgardialog för Ängelholms kommun 2017–2019 (Ängelholm, 2016, 6 sidor) och en 

handbok för kommunens anställda Handbok för medborgardialog (Ängelholm 2017, 40 

sidor). 

 

2.2 Avgränsningar och urval 

 

Urvalet av kommuner i denna studie baseras på två led av strategiskt urval (se Esaiasson, P., 

Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A.E. & Wängnerud, L., 2017, s. 102). I första ledet vilket 

handlar om tillgång på material har studien samlat in ett antal kommuners dokument gällande 

medborgardialog. I ett andra urval har de insamlade kommunerna granskats utifrån 

geografiska, befolkningsmässiga och politiska variabler med det strategiska urvalsmålet om 

att representera en viss spridning. Det första urvalet har genomförts med sökmotor och 

nyckelord på internet där de första tio kommuner, vilka erhöll adekvat dokumentation 

och/eller tillräckligt omfattande dokumentation gällande medborgardialog, valdes ut inför det 

andra urvalet. Vid det andra urvalet granskades kommunen närmare utifrån en rad variabler 

vilka valdes ut för att de i viss mån kan säga någonting om kommunen och, trots deras 

trubbighet, indikera på att de tre valda kommunerna skiljer sig åt som kommuner. 

Metoden för urval av kommuner är i första ledet ej ett strikt representativt urval där samtliga 

Sveriges kommuner haft exakt samma möjlighet att bli valda. För att kompensera för det 

möjliga sneda urvalet som första urvalssteget kan generera har därför det andra steget ett mer 

strategiskt mål. Då framtagna variabler påvisar en spridning i variabelvärden mellan valda 

kommuner kan studien erhålla en viss generaliserbarhet då flera olika typer av svenska 

kommuner finns representerade inom studien. Studien gör ej anspråk på att representera hela 

Sverige, men urvalet erbjuder ändå en spridning vilken påvisar att studiens resultat ej endast 

är applicerbara på en viss typ av kommun med en viss befolkningsstorlek eller politisk 

styrning. Denna studie granskar tre svenska kommuners dokument för medborgardialog. 

Varför det just är tre kommuners dokument har även det sin grund i studiens begränsade 

omfattning och tillgängliga tidsram. Studiens urvalsvariabler och urvalsprocess är en 

kompromisskonstruktion för att inom studiens tidsramar ändå erhålla resultat från kommuner 

tillhörande olika kommungrupper. Trots urvalsinstrumentets relativt trubbiga karaktär kan 

ändock urvalet indikera generella tendenser. Nedan redovisas resultatet av kommunerna med 

specificerade urvalsvariabler (se tabell 1). 
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Tabell 1  

Urvalsvariabler och kommuninformation 

Kommun: Haninge Kramfors Ängelholm 

Geografiskt läge Svealand Norrland Götaland 

Kommungrupp A2 C8 B4 

Kommunyta 2161 km2 2911 km2 431 km2 

Befolkning 89 900 18 400 42 100 

Befolkningstäthet 41,6 inv/km2 6,33 inv/km2 97,6 inv/km2 

Befolkningsutveckling Pos Neg Pos 

Pol styrning 2010–2014 Blå/grön Röd Blå 

Pol styrning 2014–2018 Röd/grön Röd Blå/röd 

Pol styrning 2018–2022 Blå/röd Röd Blå/grön 

 

Kommungruppsindelning:  

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära 

kommun 

C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

(SKL, 2017, Kommungruppsindelning)  
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3. Diskursanalys som teori och metod 

 
Diskursanalysen är på samma gång teori och metod. Då jag har valt att genomföra en 

diskursanalys i denna studie har jag därav samtidigt valt att använda särskild teori. Det finns 

flera olika former av diskursanalyser vilka använder sig av olika teoretiska utgångspunkter. I 

denna studie kommer jag att använda mig av den diskursteoretiska diskursanalysen med 

grund i Laclau & Mouffes tankade, men även kombinera den med Bacchis mer Foucaultnära 

form av diskursanalys vilken hon själv kallar för What´s the problem represented to be 

(WPR). Det finns inget hinder i att kombinera dessa två diskursanalysformer och meningen 

med kombinationen är att låta Laclau & Mouffes diskursteori konstruera ett språk vilket kan 

konkretisera och systematisera vad som annars riskerar att bli abstrakt vid genomförandet av 

diskursanalyser. Både diskursteorin och WPR kräver en viss typ av poststrukturell förståelse 

då både språk och metod kan framstå som obegriplig om den läses utifrån förståelsen om 

tingens fasta essens. Inom den poststrukturella teorin söks inte sanningen till fenomen utan 

förutsättningen för kunskapen att bli sann, samt vilka andra sanningar som utesluts då en viss 

sanningskonstruktion blir hegemon. När policyernas sanningsanspråk utmanas med frågor 

kring hur dessa sanningar har skapats kan den hegemona sanningen istället framträda som en 

konstruktion av makt och politik. Sanningar är därför aldrig neutrala (Bacchi & Goodwin, 

2016, s. 10).   

 

3.1 Definitioner av makt, hegemoni och subjekt 

 

Studien använder sig utav några begrepp vilka kräver sin förklaring för att fungera i 

sammanhanget, främst utifrån att samma ord kan ha flera olika betydelser beroende på vilken 

teori ordet hänvisar till. Med anledning av det så redogörs här för den här studiens användning 

av några förekommande begrepp vilka kan ha många olika betydelser. 

Makt-begreppet kommer inte att spela den här studiens mest centrala roll, men det kommer att 

förekomma i texten och många resonemang gällande kunskap och sanning står i relation till 

maktbegreppet även om de inte uttryckligen undersöker begreppet mer ingående. I många 

statsvetenskapliga studier förekommer ordet makt utan att närmare definieras, det är då 

vanligt att det är någon variant av Steven Lukes maktbegrepp som avses. Lukes definierade 

maktens tre dimensioner där det väldigt kort är frågan om makten mellan individer, makten att 

kontrollera dagordning och den strukturella makten som avses. Inom den poststrukturella 
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teorin avses ofta en fjärde dimension av makt vilken har sitt ursprung hos Foucaults tänkande 

om makt som konstruktiv, relationell och alltid sammanbunden med kunskap och utövande 

(Nilsson, 2008, s. 80–87). Foucaults syn på makt skiljer sig därmed från Lukes mer repressiva 

syn på makt. Foucault menar att makten och kunskapens kopplingar till varandra är odelbara 

och att makten producerar den sanning som krävs för att fortsätta vara begriplig. Det är just 

den produktionen eller skapandet av sanning och kunskap som definierar makten som 

konstruktiv. Vidare menar Foucault även att ingen kan ha (äga) makten utan att makt är 

någonting som utövas i praktiker. Makten blir när den görs i sina mikrosammanhang och är 

därför alltid även relationell.  

Hegemoni används i den här studien enligt Laclau & Mouffes vidareutveckling av Antonio 

Gramscis begrepp. Även inom internationella relationer används hegemoni som ett vanligt 

begrepp men det diskursteoretiska skiljer sig till viss del ifrån IR-användningen av begreppet. 

Inom IR används främst hegemoni för att beskriva en maktrelation mellan stater som 

exempelvis att USA har en hegemon position i relation till omvärlden eller vissa andra stater 

då USA:s makt över dessa är betydande på flera olika plan samtidigt, så som ekonomisk, 

social, kulturell. Statens dominans kan då betecknas som hegemon. Inom det diskursteoretiska 

fältet ska hegemoni läsas som den process där element framstår som harmoniskt låsta i 

ekvivalenskedjor där konfliktytor och sprickor i sanningskonstruktioner förefaller obegripliga. 

Hegemoni står på så vis i relation till utsagor om sanning och kunskap genom hur elementen 

logiskt kan kopplas till varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 55–57). Laclau & 

Mouffe (2008) menar att hegemonin därmed även konstruerar och kräver autonomi i 

relationer, det frivilla deltagandet utgör inte en motsättning mot hegemonin som maktsystem 

utan markerar en del i dess funktion. När det handlar om hegemoni handlar det därför inte om 

tvångsmekanismer utan om frivillighet då den hegemona diskursen är den som lyckats bli så 

tät att den även inkluderar bestämningen av det autonoma. Laclau och Mouffes 

hegemonibegrepp bör läsas i konflikt mot teorier om samhällskontrakt. Hegemonin är möjlig 

just eftersom element kan kopplas samman utan en egen natur, definierande för element blir 

just elementens kopplingar och kopplingars kopplingar. Hegemonin blir överenskommelsen 

som kan framstå som ett kontrakt, men vilken redan föregåtts av kopplingar vilka uteslutit 

mängder av möjliga andra koppling. På så vis har kontraktet upphävts redan innan det har 

formats (Laclau & Mouffe, 2008, s. 27). 

Subjekt är ett begrepp vilket kan vara lite krångligt att få grepp om då det bär på flera 

samtidiga betydelser. Subjekt ska i denna studie läsas som tillfälliga låsningar av elementen 
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vilka utgör betydelsegivare för vad subjektet fylls med genom vad subjekten kopplar mot. 

Denna förståelse av subjekt sätter subjektet i ett ständigt tillblivande, dess betydelse måste 

ständigt upprepas för att upplevas konstant, då variationer eller sprickor i upprepandet uppstår 

transformeras även subjekten. Vilka subjekt som konstrueras och hur upprepandet görs är 

därför en politisk effekt då låsningar av element till subjektspositioner krävs för att andra 

delar av diskurskonstruktioner skall fungera. Subjektsrepresentation inom policymaterial blir 

även viktigt utifrån att de presenterar vilka tillgängliga identiteter som erbjuds. När det gäller 

skapandet av subjektspositioner blir det konkret att de subjekt vilka erhåller representation 

inom policymaterial även upplevs som de tillgängliga positioner som finns att tillgå. Vilka 

subjekt som får representation snävar på så vis in urvalet av identiteter där policys på så vis är 

med i processen att styra vad som är möjligt för människor att bli eller vara (Bacchi & 

Goodwin, 2016, s. 50). Bacchi är dock mycket noga med att påpeka att det inte är frågan om 

någon konspirationsteori utan att policyskapare använder subjekt vilka framstår som 

självklara (Ibid). 

 

3.2 Diskursteori 

 

Diskursteori som metod är oskiljbar från den poststrukturella teorin. Diskursteorin erbjuder ett 

sätt att konkretisera och plocka ner diskursanalysens abstrakta form till ett system vilket kan 

konstruera begriplighet för hur kopplingar fungerar tillsammans, utan att för den delen ge upp 

den poststrukturella teorin och hamna närmare en historiematerialistisk utgångspunkt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 27). Diskursteorin har sin grund inom Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffes tänkande om hur begriplighet skapas. Laclau och Mouffes diskursanalys 

är en poststrukturell metod och bygger därför till stor del på kartläggning av diskursernas 

element och hur de artikuleras till varandra i försök att konstruera dem till moment inom ett 

mönster vilket skapar begriplighet (Ibid, s. 35). Laclau & Mouffe menar att världen 

konstrueras utifrån tecken utan ursprunglig, eller sann, mening. Dessa tecken utgör en minsta 

byggsten inom den diskursteoretiska inriktningen och Laclau & Mouffe kallar dessa tecken 

för element. Elementen utgörs av tomma tecken vilka fylls med mening genom sin relation 

eller artikulation till varandra. Då elementen börjar låsas i sin betydelse blir de till moment. 

Momenten utgörs av element vilka fått tydlig mening och riktning genom artikulationen till 

andra element med låst betydelse. Element och moment klustras samman genom 

ekvivalenskedjor till begreppskategorier vilka kopplar mot större begrepp eller vad Laclau & 
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Mouffe kallar nodalpunkter. Nodalpunkterna utgörs alltså av de samlande tecken vilka 

konstituerar de stora linjerna inom en diskurs. Då de större narrativen har en relativt entydig 

och låst position skapas det begriplighet. När begripligheten skapas gällande identitet används 

ofta ordet mästersignifikant som ord för de betydelseskapande tecknen. När signifikanterna 

förekommer inom flera olika sanningar på samma gång kallar Laclau & Mouffe dem för 

tomma signifikanter eller flytande signifikanter, vilka kan fylla flera nodalpunktsfunktioner på 

samma gång. Ibland krockar och konkurerarar förklaringarna med varandra men de kan även 

fungera friktionsfritt tillsammans genom att dölja sina friktionsytor, då kan diskursteorin tala 

om hegemoni där artikulationer i samstämmighet skapat ekvivalenskedjor och större 

sammanhang konstruerats som sanna eller rent av självklara utsagor. 

 

3.3 What´s the problem represented to be? 

 

What´s the problem represented to be (WPR) är en poststrukturell teori utvecklad av Carrol 

Bacchi vilken fokuserar just på policyanalys. WPR bygger på att varje form av policy 

konstruerats för att lösa en specifik typ av problem. Lösningen utgör på så vis en representant 

för just den problemformuleringen samtidigt som lösningen i sig även konstruerar problemet 

som en specifik typ av problem genom de specifika ramar och logiker som lösningen bär på. 

Både lösning och problem blir på så vis konstruerande för varandra och föregås av ett antal 

antaganden eller sanningsanspråk vilka krävs för att lösningen ska framstå som en begriplig 

lösning på problemet. Då policydokument agerar lösning är det därför möjligt att spåra 

problemet utifrån vilken specifik typ av lösning som policyn erbjuder. Problemet spåras på så 

vis baklänges via den erbjudna lösningen. Policyn och dess problemrepresentation kräver att 

vissa sanningar upplevs som självklara för att logiken inom policyn ska fungera. 

Policymaterial är på så vis kunskapsskapande material vilka enligt Foucault och 

poststrukturell teori alltid är politiskt material (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 9). Sanningarna 

vilka föregår policys skapas i processer av makt och kunskap och kan aldrig vara neutrala, de 

är både bärare av, samtidigt som de är skapare av specifika maktrelationer. Eftersom studien 

använder sig utav poststrukturell teori blir förståelsen för Foucaults tänkande kring diskursers 

sanningskonstruktion viktig. Foucault erbjuder på så vis policyforskningen en möjlighet att 

studera policydokument som både sanningsbärande och sanningsproducerande dokument, 

vilka endast är begripliga inom sin egen situerade diskurs. Bacchis poststrukturella 

policyforskning använder Foucaults tänkande och menar att styrning är maktutövning vilken 
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görs genom att producera vissa specifika problem som sanningsbärare (Ibid, s. 10). Det är 

därmed inte frågan om att tolka vad den sanna meningen bakom policymaterialet är. 

Policymaterialen blir inom WPR och den här studien lästa utifrån den mening de själva 

konstruerar. På så vis sanna i den meningen att de utgör sanna utsagor om medborgardialog 

vilka ligger till grund för görandet av medborgardialog i kommunerna vilka använder sig av 

aktiviteten. 

 

3.4 Analysram 

 

Analysramen för studien bygger på teoretiska grunder från WPR och diskursteori. Studien 

syftar till att utveckla förståelsen för medborgardialog genom att formulera svar på den 

övergripande forskningsfrågan av vad medborgardialogen försöker att lösa och hur är det 

meningen att den ska fungera som lösning. Genom att svara på de mer specificerade frågorna 

av vad medborgardialog som lösning framställer som problem. Men även granska 

medborgardialogens förutsättningar att fungera som lösning på problemet. För att nå dit 

kommer studien att analysera empirin för att identifiera vilka problem medborgardialogen gör 

anspråk på att lösa. Studien kommer även att analysera medborgardialogen som diskurs för att 

söka svar på hur den skapar begriplighet. Genom att identifiera diskursens nodalpunkter och 

synliggöra dess centrala artikulationer ur empirin kan diskursens konstruktion kartläggas. För 

att diskurser och policydokument skall ha någon effekt krävs det att det finns subjekt vilka 

representeras inom materialet, därför kommer studien även att granska vilka subjekt som 

förkommer i empirin samt vilka handlingsutrymmen de ges. Resultaten av diskursens 

konstruktion samt representerade subjekt inom empirin kommer att bredda bilden av hur 

lösningen på problemet kan framstå som en lösning samt vilka förutsättningar 

medborgardialogen har att fungera för att angripa avsedda problem.   

Studien kommer därför att analysera empirin för att söka identifiera:   

• Medborgardialogens problemrepresentation.  

• Medborgardialogens diskurskonstruktion samt subjektsrepresentation.  

Identifieringen av dessa punkter görs med syftet att kunna formulera svar på hur 

medborgardialogen kan framstå som en begriplig lösning på de problem den gör anspråk på 

att lösa samt vilka effekter formuleringen av medborgardialog kan innebära.  
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4. Analys av kommundokument och resultat 
 

Det här kapitlet utgörs av tre delar vilka analyserar studiens empiriska material. Kapitlets 

första del granskar problemrepresentationen inom empirin, den andra delen undersöker hur 

medborgardialogsdiskursen är konstruerad och tredje delen fokuserar på subjektspositioners 

representation inom empirin. Inom varje del av kapitlet analyseras även resultaten som 

framkommit. I studiens diskussionskapitel flätas resultaten från analyskapitlets olika delar 

samman med varandra för att kunna presentera mer övergripande resultat. 

 

4.1 Vilket problem? 

 

Med hjälp av Bacchis tänkande kring policydokument ska vi nu arbeta oss baklänges mot vad 

det är för problem som medborgardialogen avser lösa. Problemet och lösningen ska nu ses 

som delar utav samma konstruktion, vilka endast kan framstå som problem och lösningar 

inom sin egen diskurs. Problembeskrivningen ska därför återfinnas i sitt eget material och inte 

vara en tolkning av vad policyskaparna hade för tänkt intention med materialet (Bacchi & 

Goodwin, 2016, s. 20–21). Det kan vara ett explicit uttalande eller mer gömt inom 

lösningsformuleringar. Genom att granska empirin efter vad som faktiskt uttrycks inom de 

kommunala dokumenten blir det möjligt att se en annan form av problem då policyn inom 

WPR-teorin inte bara erbjuder en lösning utan även fungerar som skapare eller formulerare av 

problemet. Den här studien kan med utgångspunkt i de tre valda kommunernas 

medborgardialogdokument studera närmare vilket problem medborgardialogen gör anspråk på 

att lösa.  

När empirin från de tre kommunerna granskas utifrån vad medborgardialogen uttrycker för 

syfte så framkommer en samstämmig bild av vad medborgardialogen gör anspråk på. I 

Haninge kommuns dokument Policy för medborgar- och brukardialog i Haninge kommun 

(Haninge, 2018) och i Handbok i Medborgardialog (Lindholm, 2012) fastslår kommunen att 

medborgardialogen har många positiva effekter, den stärker inflytande och delaktighet från 

medborgarna vilket skapar bättre beslutsunderlag för politiker. Det förbättrade 

beslutsunderlaget höjer även effektiviteten och kvalitet hos kommunens tjänster. 

Medborgarens inflytande och de förbättrade kommuntjänsterna skapar stärkt förtroende för 

kommunen hos medborgarna. Deltagandet i medborgardialog är även utbildande och 

engagerande för medborgarna vilket väcker intresset för partipolitik, höjer valdeltagandet och 
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medborgarens kunskap om demokratiska processer samtidigt som det skapar en ökad 

förståelse hos medborgaren för kommunens komplexa ansvar (se Lindholm, 2012, s. 4–7., 

Haninge, 2018, s. 3). 

I Ängelholms kommun återfinns en snarlik redogörelse för medborgardialogens syfte. I 

dokumenten Handbok för medborgardialog (Ängelholm, 2017) och i Policy för 

medborgardialog (Ängelholm, 2016) uttrycker kommunen att medborgardialog är ett verktyg 

för att främja kommunens demokratiska arbete genom att skapa större delaktighet och 

inflytande för medborgarna i utvecklingen av kommunen. Ängelholm framhåller vikten av att 

låta medborgarna föra fram sina åsikter och ha möjligheten att påverka kommunens 

utveckling. Kommunen kan på så vis nå ett bredare underlag för beslut vilket på bättre sätt 

kan möta medborgarnas behov. Arbetet med medborgardialog i Ängelholms kommun syftar 

även till att ge medborgarna mer insyn och kunskap för samt att skapa engagemang och 

förståelse för den gemensamma utvecklingen (se Ängelholm, 2017, s. 4–6., Ängelholm, 

2016).  

Kramfors kommun menar i policymaterialet Riktlinjer för medborgardialog (Kramfors, 2015) 

och i kommunens interna handbok gällande medborgardialog (Kramfors, 2018) att syftet med 

den kommunala medborgardialogen är att engagera medborgare i vissa kommunala 

beslutsprocesser för att höja kvaliteten i verksamheten och förbättra politikers 

beslutsunderlag. Kramfors menar att medborgardialogen är ett sätt för kommunen att följa 

med i tiden. Vidare menar Kramfors att när medborgardialogen ökar förståelsen för de 

förtroendevaldas beslut genom att öka delaktigheten så ökar också medborgarnas kunskap om 

hur kommunprocesser fungerar. Kramfors menar även att medborgardialogens möjlighet att 

driva gemensamt arbete mellan offentlig, privat och ideell sektor skapar tillit, förståelse och 

gemensamt arbete för kommunens bästa, vilket även kan öka kommunens attraktionskraft (se 

Kramfors, 2015, s. 1–4., Kramfors, 2018).  

Sammantaget målar de olika kommunernas dokument upp en, till största delen, enhetlig bild 

av medborgardialogens syfte av att öka medborgarens inflytande och delaktighet, möjliggöra 

att kommunen får ett bättre beslutsunderlag så de kommunanala besluten kan höja 

kommunens effektivitet och kvalitet. Medborgarna ska få ökad insyn och kunskap vilket 

skapar mer förtroende för kommunen och ökad förståelse för kommunens beslut. 

Medborgaren blir även mer politiskt engagerad och går kanske med i ett parti.  
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Om dessa syften eller mål med medborgardialogen istället läses som vad de utgör en lösning 

på för problem framkommer en bild av att problemen som kommuner söker angripa med 

medborgardialog är att det är ett problem att medborgarens delaktighet och inflytande är för 

lågt, vilket även påverkar att beslut som fattas inom kommunen saknar visst underlag. 

Besluten blir därmed inte så bra som de skulle kunnat bli om medborgarinflytandet och 

delaktighetsgraden hade varit högre. Besluten resulterar i att kommunen i viss mån fungerar 

ineffektivt och erbjuder inte en tillräcklig kvalitetsnivå. Medborgarnas förtroende för besluten 

som fattas är för lågt och det saknas förståelse för kommunens komplexa beslutsprocesser hos 

medborgarna. Samt att för få medborgare är partipolitisk engagerade. Om dessa problem 

istället uttrycks med mer problembeskrivande ord vilka syftar till att formulera problemet 

snarare än att formulera avsaknaden av lösningen framstår problemen vara att medborgare är 

för passiva, kommunen fattar i viss mån dåliga beslut, vilket resulterar i slöseri med 

kommunens resurser och till viss del dålig kommunservice. Medborgarna misstror politikers 

beslut och är oförstående inför gången och beslutens komplexitet.  

Till viss del framstår därmed medborgardialogen söka ökad legitimitet för politiska beslut och 

beslutsprocesser. Genom att inkludera och engagera medborgarna i processen mot beslut söks 

vägar vilka stärker medborgarens processförståelse genom inflytande vilket kompletterar 

brister i politikers underlag i att formulera bättre beslut vilket i sin tur genererar en högre 

legitimitetsnivå för kommunpolitiken. Politiker/tjänstepersoner och medborgare bygger på så 

vis en gemensam förståelse både för problemet vilket medborgardialogen gäller men även för 

beslutsprocesskedjan inom kommunalt beslutsfattande och för det demokratiska systemet i 

vid bemärkelse. Enligt Bacchi skall lösningarna och problemen sökas inom vilken faktisk 

aktivitet, eller vilken praktik som policydokument erbjuder som en lösning eftersom 

Foucaults maktbegrepp skapas i varje form av mikropraktik i själva utförandet av vad och hur 

det görs (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 32). Medborgardialogssystemet innefattar en specifik 

kedja av initialt formulerande, planerande, genomförande, utvärderande samt återkopplande 

aktiviteter. Centrumaktiviteten utgörs av någon variant på att politiker och tjänstepersoner 

träffar eller har kontakt med medborgare för att genomföra dialog eller informations 

inhämtade om medborgarens åsikter i en viss fråga. Lösningen måste därav göras begriplig 

inom ramen för medborgardialog som aktivitet. Medborgardialogerna syftar till att särskilt 

prioritera de grupper vilka annars inte gör sin röst hörd (Lindholm, 2012, s. 19., Ängelholm, 

2017, s. 13) genom att använda en tvåaxels modell för att identifiera medborgarmålgruppen 

vilken i hög grad är berörd av frågan, men har en låg grad av aktivitet som den högst 
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prioriterade gruppen att föra dialog med. Kommunerna menar här att det finns en viss grupp 

av medborgare vilka inte hörs i den politiska debatten, och att det är av särskild vikt att 

beslutsfattare och tjänstepersoner söker dialog med denna grupp för att fånga upp deras 

värderingar i frågor som rör dem. Detta konstruerar alltså ytterligare ett problem för 

medborgardialogen att lösa då dokumenten definierar att det finns en slags tyst grupp vilken 

har särskilt svårt att komma fram med sina åsikter till politiker. Medborgardialogen erbjuder 

en metod att definiera vilka dessa grupper är, samt ett strukturerat sätt att lyssna på dessa 

grupper för att skapa en högre grad av delaktighet och engagemang, vilket i förlängningen ger 

politiker bättre beslutsunderlag och positiva demokratiska effekter kan följa. Att skapa 

legitimitet för beslut, processgång och det demokratiska systemet inom denna grupp blir det 

mest prioriterade problemet för medborgardialogen att angripa. Det är inom den här gruppen 

som valdeltagandet måste öka (Lindholm, 2012, s. 6, 19) för att inte märka ut sig som 

ojämnställt mellan de olika valdistrikten i Sverige. I den här formen av förklaring framhålls 

valdeltagandet som en slags barometer över hur välfungerande det demokratiska systemet är, 

där ett högt valdeltagande förutsetts vara en indikator på en välfungerande demokrati.  

Problemen som framkommit vid genomgången av empirin går att gruppera samman i tre 

grupper vilka föregås av specifika sanningsanspråk som materialen hävdar för att problemen 

skall framstå som begripliga. Den första gruppen av problem utgörs av problem gällande 

medborgare med låg grad av inflytande, delaktighet och engagemang i politiken vilket även 

kan kallas problem med passiva medborgare. Policymaterialet söker angripa detta problem då 

det härleds till att innebära att kommunen saknar tillräckligt beslutsunderlag i vissa frågor. 

Konstruktionen av passiva medborgare innebär samtidigt ett sanningsanspråk där vissa typer 

av aktivitet kategoriseras som politiska och vissa inte. Vissa former av praktiker räknas som 

engagemang och vissa inte. Haninge nämner exempelvis valdeltagande och partipolitik (se 

Lindholm, 2012, s. 6–7) som exempel på önskvärt engagemang från medborgare. Det är 

möjligt att tänka att många fler delar av livet innehåller politiska beslut, kanske i så spridda 

områden som exempelvis medborgare som väljer cykel istället för bil, organisering av 

hushållsuppgifter, barnuppfostran, grannsamverkan, val av vårdcentral, skola eller 

hemtjänstleverantör.  Samtliga dessa områden exkluderas då problemet med passiva 

medborgare formuleras utifrån att medborgaren ej är engagerade på rätt sätt för de 

förtroendevalda att uppfatta engagemanget som engagemang. När politik ses som någonting 

som görs på kommunfullmäktige och inom partierna riskerar det mesta att klassas som 

opolitiskt och därmed kan medborgare ses som passiva utan önskvärt deltagande i 
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demokratin. Ytterligare en aspekt kan innefatta att medborgarna är nöjda och därav inte ser 

någon anledning att engagera sig på det vis de förtroendevalda önskar. Det krävs en specifik 

typ av sanning för att konstruera medborgare som passiva. Den andra gruppen av problem 

gäller problemen med att kommunen inte fattar de bästa besluten. Problemet måste föregås av 

en viss typ av sanning vilken gör gällande att det alls är möjligt med en bästa output för 

politik. Tanken skapar frågor som inte besvaras i det empiriska materialet gällande för vem 

skulle vilka beslut vara bäst? Det är inte svårt att tänka att det som är bäst för kommunens 

ekonomi kanske inte är bästa för medborgarna, och det som är bäst för vissa medborgare är 

inte bäst för andra. Idén om att det finns en bästa väg framåt förutsätter att alla kommunens 

dimensioner har ett gemensamt bästa vilket utesluter alla former av intressekonflikter gällande 

bästa alternativet. Det tredje problemområdet gäller medborgares misstro inför 

kommunpolitiken och oförståelse inför vilka beslut som fattas. Även detta område föregås av 

en specifik sanning om att det är okunskap hos medborgarna och inte faktiskt kritik av 

kommunens förda politik som leder till missnöje. Medborgaren behöver därför utbildas för att 

förstå att besluten som fattas är de bästa besluten utifrån kommunens komplexa process och 

att lära sig acceptera att det inte alltid blir just som medborgaren själv vill. Medborgaren 

måste här lära sig att ta in information från kommunen om hur demokrati och kommunarbete 

fungerar och förstå att de beslut som fattas är välgrundade utifrån många olika aspekter av 

expertkunskaper och åsikter. Ökad legitimitet för besluten kan nås om medborgarna förstår 

kommunens situation och lär sig hur den specifika formen av önskvärt deltagande ser ut.  

Ur empirin går det alltså att hämta tre sanningsanspråk vilka krävs för medborgardialogens 

problemskrivning. Det första sanningsanspråket är att medborgare kan vara passiva, det andra 

utgörs av att det finns en gemensam bästa väg framåt och det tredje handlar om att misstro 

egentligen är om bristande kunskap.  

 

4.2 Diskurskonstruktion 

 

För att närmare nå en förklaring av vad och hur medborgardialogen gör anspråk på att lösa 

problem krävs det att vi studerar närmare hur medborgardialogen som konstruktion fungerar. 

Vilka tecken fungerar samlande inom diskursen och vad utesluter diskursen om 

medborgardialog för att kunna driva sina linjer som begripliga? I följande del identifieras 

diskursen som konstruerad av tre nodalpunkter. Avsnittet är därför uppdelat i tre delar vilka 

var och en beskriver en nodalpunkt närmare utifrån empirin. Detta avsnitt utgör studiens 
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andra empiriavsnitt och granskar därför vad som konstruerar medborgardialogsdiskursen. Hur 

nodalpunkterna fungerar tillsammans med de andra empiriska resultaten diskuteras under 

studiens diskussionskapitel. 

Innan vi kommer in på diskurskonstruktionens nodalpunkter måste det dock klargöras att 

studiens empiriska material visar att medborgardialogen innefattar två nivåer av mål, den 

första nivån utgörs av de direkta målen för den faktiska medborgardialogen som genomförs. 

Här finns mål vilka uttrycker att kommunen ska få breddat beslutsunderlag i den enskilda 

frågan, samt att medborgarna skall nå en fördjupad förståelse för frågan. Den andra nivån 

utgörs av betydligt mer övergripande indirekta mål där medborgardialogen strukturellt ska 

fungera för att stärka demokratin, öka medborgarens politiska engagemang, öka legitimiteten 

för politiska beslut och öka effektiviteten inom kommunen. Medborgardialogdiskursen har 

alltså både kort- och långsiktiga avsikter i sig vilka avses samspela där de kortsiktiga 

effekterna även får stora ”spill-over” effekter till fler områden på längre sikt. 

Då de valda dokumenten bearbetas genom att identifiera de samlande tecken vilka verkar som 

diskursens nodalpunkter framträder tre centrala punkter som krävs för att medborgardialog 

ska uppfattas som en begriplig lösning på problemen, vilka dialogen gör anspråk på att lösa 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 36–38). De tre punkterna utgörs av deltagande, styrning och 

samförstånd. Mitt sorteringsarbete av vilka element som knyter mot vilka nodalpunkter 

förtydligas i figur 2. 
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Figur 2. Identifierade element sorterade efter nodalpunkt. Egen konstruktion. 

Den första nodalpunkten utgörs av vad den här studien kallar för delaktighet. Delaktigheten 

konstrueras inom medborgardialogdokumenten som vad som önskas och förväntas av 

medborgarna. Utan delaktigheten från medborgarna är medborgardialogen omöjlig att 

genomföra.    

Delaktighet 

 

Dokumenten uttrycker alla vikten av delaktighet från medborgarna och vikten av 

medborgarnas känsla av delaktighet i den kommunala politiken (Haninge, 2018, s. 3., 

Kramfors, 2015, s. 2–3., Ängelholm, 2016, s. 2–3). Delaktigheten i dokumenten får sin 

betydelse genom kopplingar till element som inflytande, ansvar, medbestämmande, dialog 

och demokrati. Delaktighet använda ofta synonymt med deltagande och den som har 

inflytande har även delaktighet, delaktighet utgör även en form av medbestämmande och 

politiskt engagemang är att sträva efter inflytande vilket länkas samman med delaktighet. 

Haninge kommun skriver att ”Men oavsett vilket ord vi använder handlar det 

[medborgardialog] om att göra människor delaktiga på något sätt. Hur delaktigheten utformas 
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kommer att se olika ut, men grundas på tanken att vi har kompetenta medborgare som vill ta 

ansvar och bidra med kunskap och erfarenheter” (Lindholm, 2012, s. 9). Nodalpunkten 

delaktighet utgör en av medborgardialogens flytande signifikanter då den alltid måste fyllas 

med innebörd inom diskursen för att ha en betydelse, men samtidigt inte kan låsas då 

diskursen endast fungerar med flera samtidigt existerande betydelser av elementet (Laclau & 

Mouffe, 2008, s. 169). Medborgarens delaktighetsnivå definieras i samtliga kommunala 

dokument utifrån modellen delaktighetstrappan vilken beskriver delaktighetsgraden som 

succesivt ökande i fem steg från information och konsultation till dialog, inflytande och 

medbestämmande (se Kramfors, 2015, s. 3–4., Lindholm, 2012, s. 10., Ängelholm, 2107, s. 

11). Alla fem stegen innefattar någon form av medborgerlig delaktighet i den kommunala 

beslutsprocessen och det är politikernas och tjänstepersonernas ansvar att lägga 

medborgardialogen på rätt delaktighetsteg i trappan. Valet av steg är viktigt då det definierar 

medborgarens delaktighetsgrad vid dialogen. Då graden väljs skall beslutsfattarna ta hänsyn 

till lämplighet för den avsedda dialogen, ekonomiska ramar och tidsåtgång för att säkerställa 

ett resultat av god kvalitet (Lindholm, 2012, s. 10–11).  

Medborgardialogen syftar även till att stimulera medborgarens delaktighet inom den 

långsiktiga nivån av mål, där aktiviteten strategiskt ingår som ett verktyg att skapa en mer 

genomgående och övergripande delaktighetnivå för medborgare i kommunpolitiken, utanför 

den avgränsade medborgardialogsfrågan. Då medborgardialogen skapar en känsla av 

delaktighet vid det direkta genomförandet (Kramfors, 2015, s. 3., Ängelholm, 2017, s. 16) 

sprider sig även denna känsla av delaktighet utanför ramen för medborgardialogen och syftar 

till att fördjupa medborgarens politiska engagemang och intresse. Tecknet delaktighet länkas 

även med kopplingar mot andra positiva liberaldemokratiska och deliberativa värden genom 

tillskrivningen av andra större diskurser då deltagande även artikulerar till 

demokratidiskursen. 

 Under avsnitten om delaktighetstrappan i empirin är det även intressant att se hur diskursen 

om medborgardialog hävdar att alla nivåer av delaktighet är lika bra, det är bara en fråga om 

vad som passar i vid olika tillfällen. Delaktighet beskrivs som ett av tecknen alla lösningar 

kretsar kring, samtidigt som de kommunala dokumenten menar att delaktigheten ibland måste 

vara låg, men att det är lika bra som den höga graden av delaktighet. Vid granskningen av de 

kommunala dokumenten framkommer det att i diskursen om medborgardialog hävdas det 

återkommande att delaktighet är en av de viktigaste delarna, men samtidigt slås det fast att det 
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inte spelar någon roll om det är hög eller låg grad av delaktighet, ibland är det tillräckligt med 

en känsla av delaktighet (Kramfors, 2015, s. 3., Ängelholm 2017, s. 16).  

Elementet delaktighet artikuleras genom kopplingar till andra element vilka framstår som 

låsta i kopplingar med positivt laddade ord som inflytande, medbestämmande och demokrati. 

Men här finns även en konflikt inbäddad i delaktigheten. I sanningsanspråket som görs i 

delaktighetstrappan där budskapet formuleras som att det inte är bättre eller sämre beroende 

på vilket steg i trappan medborgardialogsprocessen använder sig av uttalas samtidigt den inre 

motsättningen där medborgardialogens hävdande av delaktighet som en av de mest positiva 

effekterna med aktiviteten samtidigt ogiltigförklaras. Delaktighet går från att hävda sig som 

centrala nyttan med processen till att inte vara det. Dessa dubbla positioner för delaktigheten 

manifesterar dess position som flytande signifikant, den har positionen av att fylla det rum 

som krävs för att skapa begriplighet och kan samtidigt inneha dubbla roller. För att konstruera 

medborgardialogen som eftersträvansvärd knyts delaktigheten som centralt samlande tecken 

med alla positiva laddningar tecknet lånar genom sina associationer, samtidigt som den 

faktiska graden av delaktighet måste regleras till en nivå som medborgardialogens ansvarig 

finner rimlig och lämplig. Detta leder granskningen av diskurskonstruktionen mot nästa 

identifierade nodalpunkt vilken utgörs av styrning. 

Styrning 

 

De konkreta uttrycken för styrning inom studiens empiri identifieras via ett spektrum av ord 

som alla kopplar mot styrning som begrepp och konstruerar styrningen som materialets andra 

nodalpunkt. I dokumenten hänvisas återkommande till nödvändigheten av tydlighet 

(Lindholm, 2012, s. 14., Kramfors, 2015, s. 4., Ängelholm, 2017, s. 9–10). Tydligheten 

markerar att både presentera medborgardialogsfrågan på ett begripligt vis för deltagarna 

samtidigt som tydligheten även står för en viss form av ramstruktur där vissa delar exkluderas 

från samtalet för att öka just tydligheten. Tydligheten som element knyts till det professionella 

yrkesutövandet hos kommunens politiker och tjänstepersoner. Det koppas till den tydliga 

kommunikationen vilken minimerar missförstånd och minskar orimliga förväntningar. 

Ängelholm skriver att ”Det är också viktigt att vara tydlig med att inga beslut fattas och inga 

löften ges i samband med dialogen.” (Ängelholm, 2017, s. 10). Tydligheten fungerar här både 

som en styrning av vad som kan komma upp under dialogen men ändå behålla tydligheten 

samt som garant mot medborgares förväntningar om delaktighet som inte kommer kunna 

infrias av medborgardialogens gång men ändå kunna behålla legitimitet för processen då 
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ingen konflikt kan uppstå kring löften som aldrig givits. Kravet och förespråkandet av 

tydlighet inom empirin är knutet mot rationalitet i yrkesutövandet då politiker och kommunala 

tjänstepersoner genom rationellt tänkande kan redogöra för vad som är frågan och vad som 

inte är frågan. Styrningen kopplar även mot ord som handlar om att utbilda medborgarna samt 

vilken information som anses vara värd att delge medborgare, hur informationen förändras för 

att passa målgruppen och vilken vikt som läggs vid vilken information vid beslutsfattande i 

frågan. Styrningen i utbildningsmomentet av medborgardialogen skapar möjligheter för 

politiker och tjänstepersoner att få medborgaren att förstå kommunens komplexa problembild, 

lära sig väga samman en mängd olika intressen varav medborgarens egen åsikt bara är en utav 

många variabler vilket påverkar beslutet i frågan. Vid en andra långsiktig nivå av 

medborgardialogens effekter finns här även förhoppningar om att medborgare blir bättre på 

att förstå kommunens svåra beslut även i frågor vilka ligger utanför medborgardialogen i sig.  

Samtliga tre kommunernas policydokument för medborgardialog tecknar ett entydigt system 

för hur dialog skall planeras, initieras, genomföras, utvärderas och kommuniceras. Alla dessa 

delar bildar tillsammans politiker och tjänstepersoners formella styrning av 

medborgardialogen. Empirin visar att det är just den systematiska styrningen som skiljer 

medborgardialog ifrån annan liknande aktivitet, och vilket även utgör skillnaden mellan 

medborgardialog och den allmänna formen av dialog och kontakt som kommunen har med 

sina medborgare (se Kramfors 2015., Ängelholm, 2017., Lindholm, 2012). Det är just den 

specifika formen av styrning i vilken politiker i första ledet har formulerat policydokument 

med initiativrätt för politiker, specifika modeller för frågor och målgrupps identifiering, 

systemet av kedjor, eller medborgardialogsprocessens specifika gång, som uttrycker tekniker 

för styrning.  

Politikerns funktion som agendasättare inom medborgardialogen är även det en fråga om 

styrning. Genomgående relaterar dokumenten till vikten av politiker och tjänstepersoners 

agendasättande roll. I Ängelholms policy för medborgardialog (2016) formuleras riktlinjen på 

följande sätt ”Det är politikerna som bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om och det 

är alltid de förtroendevalda som fattar beslut” (Ängelholm, 2016, s. 2, 7). Genom att äga 

exklusivt mandat till agendan blir det även kommunens roll att genomföra urvalet för vad som 

är möjligt att föra medborgardialog kring, det gäller inte bara valet av tema för 

medborgardialog utan även den uttryckliga frågeställningen som kommunen vill ha 

medborgarnas hjälp att finns det bästa svaret på. Då frågan för medborgardialog formuleras 

utesluts samtidigt mängder av alternativa formuleringar och teman. Detta sker både i den 
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specifika frågan då medborgardialog är påtänkt och problemet skall formuleras inför 

genomförandet av aktiviteten, men den fasen har även föregåtts av en tidigare urvalsprocess 

där policydokumenten i sig definierar ramar för vad som är alls är tänkbara teman att föra 

medborgardialog om. Haninge menar att det finns lämpliga frågor för medborgardialog, vilka 

berör medborgarna i kommunen (Lindholm, 2012, s. 9). Även Ängelholm uttrycker att vissa 

frågor är lämpliga för medborgardialog (Ängelholm, 2017, s. 10) vilket samtidigt implicerar 

att vissa beslut inte är lämpliga att föra genom medborgardialog. Vidare menar Ängelholm att 

det bästa för medborgardialog är om frågan är av en så isolerad art som möjligt (Ibid, s. 9). 

Även Kramfors framhåller medborgardialogen som lämplig för sakfrågor (Kramfors, 2015, s. 

2). Då det är politierna som innehar exklusiv initiativrätt till medborgardialog innebär den 

flyktiga lämpligheten för medborgardialog ett styrverktyg för politiker där lämpligheten kan 

bedömas som god eller ej beroende på vad politiker har för intresse av att lyfta en fråga till 

medborgardialog. Då kommunens uppdrag alltid direkt eller indirekt kan antas röra 

medborgarna i kommunen blir den upplevda lämpligheten en central fråga om styrning 

gällande vad som kan drivas med medborgardialogaktivitet. Principerna för medborgardialog 

upplevs dock passa för en viss typ av frågor eller teman och inte för andra. Vilket sållar frågor 

från att bli aktuella för medborgardialog långt innan någon övervägt om initiativ till dialog 

skall inledas, samtidigt som det, i det empiriska materialet, förespråkas att sakfrågor av 

isolerad art är den mest lämpade för medborgardialog. 

Styrningen konstruerar en specifik typ av dialog och inom ett specifikt system, vilken dialog 

som helst kan inte vara medborgardialog, det är just styrformen som konstituerar den som 

möjlig medborgardialog. En komponent i resonemang kring vad som alls kan vara möjligt 

som en medborgardialogfråga definieras även utifrån att den specifikt fastslagna gången för 

medborgardialog ska utmynna i någon slags resultat, vilket då även fastlägger möjliga frågor 

med krav av att bli redovisningsbara som resultat att återkoppla. Frågor av mer abstrakt 

karaktär eller visionsskapande dialoger kan möjligen bli uteslutna som lämpliga frågor med 

anledning av medborgardialogens gång.   

Nodalpunkten som styrning utgör inom medborgardialogsdiskursen kan förstås mot vad 

Foucault kallar techniques of government (regerandekomplexet) vilket innefattar tekniker för 

utövande av styrning (Foucault, 2010, s. 115). Styrning av agendan, formen för dialog, 

produktionen av ramar vilka både möjliggör samt nödvändiggör att vissa frågor utesluts, 

utbildandemoment om hur processen fungerar samt delgivande av utvald information är alla 

uttryck för styrande och makt inom medborgardialogen. Styrning skall förstås i sin praktik 
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vilken återfinns i alla delar av styrverktyget så som exempelvis vid konstruktionen av 

policymaterialen samt vid praktiserandet av dessa föreskrifter, alltså vid den lokala 

medborgardialogaktiviteten vilken då även blir ett forum för mikromanifestering av makt. I 

alla de konkreta faserna av aktiviteten så som planerande, genomförande och utvärderande 

fungerar policymaterialet som det vägledande och styrande dokumentet. Policyerna är 

konstruerade på sina specifika vis vilket får effekter av att de fungerar med vissa frågor och 

inte med andra, samtidigt som de i sin konstruktion utesluter frågor vilka kan ”riskera” att 

glida initiativtagarna ur händerna, eller helt enkelt inte upplevs som lämpliga. Även då uppsåt 

alltigenom är gott innebär medborgardialogens principer av styrning att genomgående 

konstruera ett kontrollerat forum där strukturen i sig samverkar med elementen av tydlighet, 

utbildande och informationsurval vilket inte bara tillgängliggör och säkerställer att alla kan 

delta på lika villkor utan definierar och utesluter samtidigt vissa ämnen som lämpliga, och 

vissa ageranden från politiker och medborgare som lämpliga.  

Styrning av medborgardialog som aktivitet skapar därmed medborgardialog som en 

exkluderande process inom vilken vissa frågor, deltaganden, engagemang, ageranden och 

förväntningar kan anses som olämpliga. Haninge utrycker sig tydligt när de skriver om att 

vissa frågor måste ha tydliga svar innan medborgardialog inleds så som ”Spelregler: Hur ska 

dialogen gå till? Vad förväntas av deltagarna?” (Lindholm, 2012, s. 14). Medborgardialogens 

inkluderande ambition och syfte kan på så vis sättas ur spel när regler definieras och 

kontrollen över aktiviteten skapas. Foucault menar att en del av regerandekomplexet handlar 

just om att varje form av delaktighet och inflytande måste regleras och kontrolleras. 

Styrningen av medborgardialogprocessen skapar ett rum för delaktighet, men skapar samtidigt 

dess begränsningar, för varje innanför skapas ett utanför. Vilket även leder till studiens nästa 

nodalpunkt som handlar om skapandet av medborgardialogens insida. 

Samförstånd 

 

Den tredje nodalpunkten som identifieras i det empiriska materialet utgörs av samförstånd. 

Samförståndet konstrueras som nodalpunkt genom dokumentens konsensussträvande 

språkbruk. Ord som lyssnande, förståelse, gemensamt bästa, förtroende och samarbete. 

Samförståndet som nodalpunkt för diskursen om medborgardialog framträder genom hur 

dessa ord artikulerar en bild av medborgardialogen som en gemensam strävan av förståelse 

för en bättre kommun där alla aktörer står på samma sida. Kramfors kommun uttrycker denna 

konsensussträvan på ett tydligt vis i meningen ”Medborgardialog är en eller flera 
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relationsbyggande händelser där offentlig, privat och ideell sektor gemensamt arbetar för 

kommunens bästa.” (Kramfors, 2018). De kommunala dokumenten för medborgardialog 

driver en strävan mot en konsensusposition där medborgardialogaktiviteten syftar till att skapa 

förståelse i ärendet medborgardialogen gäller samt för kommande beslut i frågan. Lyssnandet 

lyfts fram som en av medborgardialogens viktigaste praktiker, det handlar om ett ömsesidigt 

lyssnande där politiker ska lyssna på medborgarnas åsikter men medborgaren även ska lyssna 

på tjänstepersoners expertkunskap och politikers svåra situation med att fatta det bästa 

beslutet. Lyssnandet lyfts fram som någonting som skapar samförstånd av förståelse. I det mer 

långsiktiga perspektivet av medborgardialogens förväntade effekter lyfts samförståndet som 

en viktig aspekt. Det kopplas även där till lyssnandet och förståelsen för politikerna och 

kommunpolitiken vilket avses ge spill-over effekt i förbättrat förtroende och 

konsensusskapande om kommunens bästa, men även ge medborgaren insikt i kommunens 

komplexa beslutsfattande roll inom frågor som går utanför den specifika 

medborgardialogsfrågan. Även internt bland de förtroendevalda lyfts vikten av konsensus i 

relation till medborgardialog. Politiker ska först och främst vara överens i bred majoritet för 

att överhuvudtaget påbörja sitt interna arbete med att planera för medborgardialog. Överens 

både i att initiativ bör tas samt vilken typ av information eller inflytande politikerna behöver 

från medborgarna för att kunna fatta beslut i frågan. Men även under själva 

medborgardialogen förväntas de förtroendevalda hålla en gemensam linje, vilket uttrycks 

mest konkret i Ängelholms policymaterial där de skriver att ”Debatt och meningsutbyte 

mellan förtroendevalda är viktigt i det offentliga, men bör koncentreras till de arenor där de 

ideologiska skillnaderna mellan partier ska klargöras, i exempelvis fullmäktiges debatter.” 

(Ängelholm, 2016, s. 3). Politiker åtar sig i medborgardialogen att inte driva sin partipolitiska 

linje vid dialogmöten utan ansvarar som kommunrepresentanter med kommunens bästa som 

uppdrag. Vid medborgardialogen ska de folkvalda lyssna på medborgarens åsikter och förstå.  

Likväl gäller för medborgaren vilken har till uppgift att lyssna på kommunens komplexa 

situation och få ökad förståelse för de kommunala tjänstepersonernas expertis inom området 

samt förstå kommunens nödvändiga sammanvägning inför beslut i frågan. Då 

medborgardialogsdiskursen framhåller samförstånd som en nyckelkomponent i 

konstruktionen skapar den samtidigt konflikten som det icke önskvärda. Den lyckade 

medborgardialogen ger förståelse och enighet inte splittring och konflikt. Strävan efter att 

driva medborgardialogen som en samlad kommunal linje, i bästa fall, med samtliga partier 

enade bakom processen skapar en ram för vilken möjlighet olika frågor har att alls bli möjliga 
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att driva genom medborgardialog. När dessutom medborgardialogen strävar efter att skapa en 

konsensusrelation, inte bara mellan politiker, utan även mellan politiker och medborgare 

snävas utrymmet åt ytterligare för tillgängliga frågor vilka fungerar i formatet. Då 

samförståndet betonas genom sina kopplade element konstruerar medborgardialogen ett 

subjekts-vi vilket innefattar samtliga berörda av medborgardialogen. Genom förståelsen 

länkas alla intressen samman till ett gemensamt bästa för alla i kommunen. För att mer 

ingående kunna undersöka vilka som länkas samman i konsensuspositionen krävs det här att 

vi även undersöker vilka subjekt som alls har representation inom empirin. 

  

4.3 Subjektspositioner 

 

Så här långt har studien i första empiriavsnittet analyserat problemrepresentationen inom 

empirin. Under det andra empiriavsnittet identifierades hur medborgardialogen konstrueras av 

tre bärande nodalpunkter vilka identifierades som delaktighet, styrning och samförstånd. Nu 

följer det tredje och sista empiriavsnittet vilket undersöker representationen av 

subjektspositioner med utgångspunkt i medborgardialogens centrala metod av dialog. 

Resultaten från de tre empiriavsnitten sammanflätas och hanteras mer ingående under studiens 

diskussionskapitel. 

Dialogen som metod förutsätter parter vilka kan för dialog med varandra vilket aktualiserar 

varför subjektskategoriseringen, eller empirins subjektspositioner, är av intresse för den här 

studien. Då medborgardialogens mest självklara metod utgår ifrån dialogen måste 

policymaterialen konstruera parter vilka kan genomföra själva aktiviteten. Själva 

utgångpunkten i medborgardialogen föregås på så vis av att det är möjligt för kommunen att 

identifiera sig som en subjektsposition och även konstruera en samtalspart vilken i 

medborgardialogen kallas för medborgaren. I empirin framkommer det att dokumenten kräver 

två nödvändiga huvudsubjekt för medborgardialog för att fungera. Dessa subjekt konstrueras 

som punkter i medborgardialogsdiskursen. Subjekten ska betraktas som subjektspositioner 

vilka konstitueras av medborgardialogsdiskursen. Dokumenten fixerar element till 

subjektspositioner vilka är nödvändiga för att konstruktionen av medborgardialog skall 

framstå som begriplig (Laclau & Mouffe, 2008, s. 171–180). Det är just öppenheten i det 

diskursiva differentieringssystemet som möjliggör en fixering av dessa subjekt inom en ram 

av medborgardialog. Subjektens avsaknad av essens erbjuder tillskrivning och fixering för att 

passa med och konstituera diskursen inom vilken subjekten inramas.  
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Det första av de två identifierade huvudsubjekten, vilka definieras i det empiriska materialet, 

utgörs av subjektet vilket benämns under det samlande tecknet kommunen, denna samlande 

beteckning konstruerar ett sammanslaget subjekt av två undersubjekt bestående av de 

förtroendevalda/politiker och tjänstepersonerna verksamma i kommunen. Ordet kommunen 

har även flera betydelser i dokumenten, då det avser både ett tydligt avgränsat geografiskt 

område men även det agerande kommunsubjektet, vilket är den vanligast förekommande 

betydelsen. 

Det andra huvudsubjektet i policymaterialet utgörs av medborgarna. Medborgarna är mer 

flytande till sin karaktär än vad kommunsubjektet är. Medborgarna utgörs samtidigt av 

samtliga medborgare i kommunen och av de enskilt berörda medborgarna genom 

identifieringen av de särskilt berörda. Samtliga kommuners material redogör dock för att 

medborgare skall läsas i sin relationella betydelse till kommunen som geografiskt område och 

utifrån berördhetsgrad. Detta till skillnad från det mer juridiska medborgarskapsbegreppet 

(Kramfors, 2018., Ängelholm, 2017, s. 12). Haninge utrycker det på följande vis ”Med 

medborgare menas i detta sammanhang personer som bor, vistas eller verkar i Haninge 

kommun.” (Haninge, 2018, s. 4). Oavsett om det handlar om alla medborgare eller om vissa 

berörda grupper så konstruerar de kommunala dokumenten en viss subjektsposition för 

medborgaren. Dokumenten definierar hur medborgaren görs till medborgare för att fungera 

inom diskursen av medborgardialog. De kommunala dokumenten försöker att fixera vissa 

punkter till medborgare genom att definiera medborgarens roll i medborgardialogen.  

Både tecknet kommunen och medborgaren identifieras som mästersignifikanter, vilket inom 

diskursteorin även kallas identitetens nodalpunkter, då de markerar det samlande 

identitetskonstruerande tecknet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50). Ur studiens 

empiriska material framkommer en tydlig separering av de två mästersignifikanterna. Empirin 

konstruerar på så vis en dualistisk relation mellan förtroendevalda/tjänstepersoner å ena sidan 

och medborgaren å andra sidan. Den dualistiska uppdelningen skapas då subjekten fylls med 

betydelse genom att koppla till specifika funktioner inom medborgardialogen. Politiker och 

tjänstepersoner artikuleras till aktiva och drivande element medan medborgaren kopplas mot 

moment av mer passiv karaktär. Relationen synliggörs genom tabell 2, vilken redogör för 

resultat av den empiriska granskningen där jag har sorterat de två huvudsubjekten eller 

mästersignifikanternas element efter subjekt. Elementen beskriver hur subjektet är eller vilket 

utrymme subjektspositionen erhåller inom diskursen. De sammanslagna elementen bildar 

ekvivalenskedjor vilket ger subjektspositionen en betydelse och innehåll (Ibid). 
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Tabell 2 

Subjektspositioners uppdelning utifrån analys 

av dokument om medborgardialog i Haninge, 

Kramfors och Ängelholms kommun. 

 

Förtroendevald/tjänstepersoner Medborgare 

Initiativtagare Deltagare 

Agendasättare Agendaföljare 

Beslutsfattare Berörd av beslut 

Kommunrepresentant Medborgare 

Professionell Civil 

Utbildare Elev 

Lyssnande Berättande 

Skapa trovärdighet Ge trovärdighet 

Informerande Lyssnande 

Avgöra spelregler Följa spelregler 

Utvärderare Återkopplad 

 

Även om subjekten inom diskursteorin är föränderliga och hade kunnat utgöras av helt andra 

konstruktioner, där andra element kopplades samman och erbjöd alternativa punkter som 

fixerade subjektspositioner så befriar inte det dokumentens subjekt från konkreta effekter. 

Trots subjektets konstruerade form som positioner snarare än definitiva varanden så definieras 

subjekten mycket konkret genom ekvivalenskedjor vilka inordnar, eller låser, dem inom 

gränsade subjektspositioner. Subjektspositionen är alltid en relationell position vilken får sin 

mening genom skillnad mot andra subjektspositioner eftersom de inordnas inom diskursen om 

medborgardialog och bidrar till att skapa diskursen som begriplig (Ibid). Då empirins element 

vilka definierar subjektspositionerna sorteras efter vilket subjekt de konstituerar framträder en 

tydlig bild av medborgardialogens asymmetriska maktrelation. Medborgardialogens specifika 

styrform producerar ett nät av definierande maktpraktiker för de förtroendevalda samtidigt 

som subjektspositionerna är beroende av varandra för att fungera och för att 
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medborgardialogen alls ska vara tänkbar. Subjektspositionerna framstår endast som begripliga 

i relation med varandra, den ena förutsätter den andra. 
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5. Diskussion och slutsats 

 
Jag har nu analyserat studiens empiri och identifierat nödvändiga delar inom materialet samt 

analyserar resultat inom de olika delarna. I detta kapitel kan vi nu fläta samman resultat från 

olika avsnitt med varandra för att nå en bredare bild av vad studiens resultat kan säga om 

medborgardialog i relation till studiens frågeställning.  

I första empiriavsnittet identifierades vilka problem som representeras inom 

medborgardialogen samt tre sanningsanspråk vilka är viktiga då de föregår eller möjliggör 

problemkonstruktionen. För att medborgardialog ska kunna utgöra lösningen måste 

problemen utgöras av passiva medborgare, dåliga beslut och misstro mot politiker. Det första 

av dessa problem med passiva medborgare ska jag nu koppla samman med resultat från 

subjektspositionsdelen. Sammankopplingen av dessa resultat påvisar att den passiva 

medborgaren konstruerar utsidan till den önskade medborgaren. Ekvivalenskedjan som ger 

medborgardialogens önskade medborgare exkluderar en mängd beteenden vilka kan 

återfinnas hos den passiva medborgaren. Medborgardialogen producerar på så vis genom sin 

specifika form av lösning även problemet som ett specifikt problem genom att definiera vad 

den förutsätter hos medborgaren för att få representation inom diskursen. De kommunala 

policydokumenten kräver ett specifikt sätt att göra sin medborgarposition. Diskursens 

nodalpunkter av styrning och deltagande, enligt resultaten från diskurskonstruktionskapitlet, 

måste även kopplas samman med medborgarsubjektets skapande då styrningen reglerar den 

särskilda typ av önskvärd medborgare som krävs för att medborgardialogdiskursen ska bli 

begriplig. Medborgardialogen i sig utgör på så vis en form av styrning, eller reglering, av hur 

medborgaren måste göra medborgare för att kunna inkluderas inom diskursen och bli 

representerad inom policyramarna. De passiva medborgarna kan dock utbildas till 

samspelande medborgare och få plats inom medborgardialogen. Det finns på så vis en 

fostrande dimension inom medborgardialogen där medborgare kan lära sig att göra 

medborgare på rätt sätt vilket även kopplar samman både deltagandet som nodalpunkt och 

samförståndsanspråket som nodalpunkt.  

Den medborgare som deltar förväntas även att acceptera deltagandet och den fastslagna 

delaktighetsnivån men även förstå (inse) att kommunens och medborgaren har gemensamma 

intressen och att den ömsesidiga förståelsen är det rätta resultatet av medborgardialogen. Här 

går det att utmana studiens resultat gällande att medborgardialogen skapar passiva 

medborgare med faktaanspråket om att passiva medborgare faktiskt existerar i samhället, 
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oavsett medborgardialog eller ej. För att svara på det kan vi återigen ta hjälp av Foucaults 

begrepp regerandekomplex. Foucault menar att vad som existerar är en idé vilken förutsätter 

vissa sanningar. Då kan vi här tänka oss att den passiva medborgaren existerar i relation till 

vad som anses vara medborgarens plikter eller vad som ses som politik. Beroende på vilka 

ämnen som klassificerarnas som politiska kommer vi att få olika grupper vilka kan klassas 

som passiva. I regerandekomplex-begreppet menar Foucault att regerande kräver att 

befolkningen görs regerbara (Foucault, 2010, s. 115). Styrning förutsätter alltså praktiker 

inom vilka subjekt skapas som styrbara. Skapandet av den passiva medborgaren genom 

konstruerandet av vissa områden som politiska och vissa praktiker som aktiva är inget projekt 

exklusivt för medborgardialogen utan medborgardialogen ska ses som en av alla praktiker 

konstruerade utifrån vissa specifika sanningar. Svenska medborgare har ingen juridisk plikt 

att rösta i svenska val, det finns ingen medborgerlig skyldighet att engagera sig i någon 

partipolitik eller vara insatt i typiska politiska frågor. Ändå är det möjligt att prata om passiva 

medborgare. I en annan sanningskonstruktion skulle de likaväl kunna benämnas som värnare 

av demokratiska friheter då valet att avstå från att rösta på så vis skulle kunna klassificeras 

som en demokratisk frihet. 

För att ha dialog som lösningsmetod krävs subjekt vilka kan hålla dialog. Ingen 

medborgardialog är möjlig om subjekten inte kan konstrueras och separeras. 

Subjektspositionerna kommunen (förtroendevalda/tjänstepersoner) och medborgare står i en 

dikotom relation till varandra där de konstituerar varandras positioner, det ena är inte möjligt 

utan att det andra förutsätts. På samma gång som medborgardialogen kräver sina två 

subjektspositioner gör diskursen även anspråk på att konstruera positionernas intressen som 

gemensamma för att nå konsensus. Den strikta dualistiska uppdelningen går inte att upphäva 

utan att kollapsa dialogens logik av samtalsparter, men som vi såg i tidigare kapitel är strävan 

efter konsensus av hög prioritet för medborgardialogen. Det löser medborgardialogen genom 

att konstruera en hegemon vi-position vilken fungerar parallellt med subjektspositionerna. 

Kommunens förtroendevalda/tjänstepersoner och medborgare konstrueras som att de delar ett 

gemensamt intresse av de bästa besluten för kommunen. Sanningsanspråket av att det finns ett 

gemensamt bästa vilket identifierades som den andra sanningen under första empiridelen blir 

här nödvändig. För att konsensus och upplevelsen av vi ska uppfattas begriplig inom ramarna 

för medborgardialogdiskursen måste konflikter reduceras vilket sker genom det tredje 

sanningsanspråket där konflikter framhålls som resultat av bristande kunskap. Genom att 

reducera konfliktnivån till okunskap och driva den konsensusbetonade linjen för allas bästa 
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kan medborgardialogen fungera som hegemoniskapande aktivitet där styrningen av agendan 

och medborgardialogens spelregler accepteras som självklara för alla inblandande. Aktiviteten 

kan då framstå som begriplig för att skapa förtroende och gemensam linje framåt genom sitt 

uteslutande av icke önskvärda element. Hegemonin utgörs inte av att skapa ett kontrakt kring 

vilket subjekten ska förhandla, utan den hegemona statusen innebär att kontraktet aldrig blir 

påtänkt, då kontrakt nödvändiggörs av skilda intressen vilka på något vis skall jämkas. 

Eftersom medborgardialogen verkar för att sänka eller helt utesluta konfliktnivån och istället 

konstruera gemensamma intressen för alla så behövs aldrig någon förhandling då alla parters 

bästa ska drivas som en gemensam linje. Medborgardialogen betonar även ömsesidigheten i 

förståelsen vilket syftar till att stärka vi-känslan och bygga acceptans och legitimitet för 

beslutet, dock framstår maktasymmetrin som högst påtaglig mellan subjektspositionerna. 

Genom det batteri av styrtekniker som medborgardialogprocessen utgör ges kommunsubjektet 

goda möjligheter att reglera och kontrollera processens alla steg och deltagandet kan justeras 

till lämpliga nivåer. Förutsättningarna för att lyckas med medborgardialog som 

konsensusskapande aktivitet förfaller på så vis som goda. Lyckas frågan som 

medborgardialogen gäller att avgränsas tillräckligt mycket och spelreglerna för 

genomförandet komponeras för att utesluta störningar så finns det goda utsikter för att 

medborgardialogen kan fungerar för att skapa en känsla av delaktighet och en 

konsensusposition av ett gemensamt vi mellan kommun och medborgare. Dock riskerar den 

framgångsrika medborgardialogen att mängder av frågor, problem, medborgare och 

konfliktlinjer utesluts på vägen mot framgångsrikt resultat i frågan. I medborgardialogens 

längre effektperspektiv är det mer osäkert om medborgardialogens konsensusskapande 

faktiskt ger avsedd positiv samhällseffekt.  

Chantal Mouffe har undersökt konsensuspositioner och är kritisk till samförståndets 

demokratistärkande effekt. Enligt Mouffe kan medborgardialogen möjligen ge en motsatt 

effekt just med anledning av sitt starka konsensusanspråk. Mouffe driver en tydlig linje i 

boken Om det politiska (2008) i vilken hon menar att konsensus kan ha en farlig effekt genom 

att stärka antidemokratiska strömningar. Mouffe menar inte att det är konsensus i sig, utan 

just vad konsensus utesluter genom att inte erbjuda alternativ vilka står i konflikt med 

varandra. Det går att översätta till att när medborgardialogen understryker förståelsen och det 

gemensamma lyssnandet för det gemensamma bästa som vägen framåt så utesluter det 

sanningsanspråket intressekonflikter mellan grupper i samhället (se Mouffe, 2008, s. 71–74). 

De som inte finner representation inom medborgardialogens subjektspositioner eller ställer 
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upp på den asymmetriska maktrelationen exkluderas från medborgardialogens aktiviteter. Den 

hegemona position som medborgardialogen konstruerar som samförståndsskapande aktivitet 

reducerar även konflikter till okunskap och exkluderar oliktänkande genom sin kravfyllda 

inkludering. Konstruerandet av gemensamma intressen inom medborgardialogsdiskursen 

innebär även exkluderandet av de utanför medborgardialogens innanför. Medborgardialogen 

reglerar även för uttryck av mer visionär typ då själva styrningen konstruerar ett format vilket 

inte kan hantera frågor som rör exempelvis ekonomisk ojämlikhet eller segregation även om 

de frågorna skulle vara av mer betydande art för demokratisk utveckling. När Mouffe forskat 

kring konsensusskapande effekter så kopplar hon samman effekten av breda nationella 

konsensuskoalitioner mellan liberala och socialdemokratiska partier i modern tid med den 

europeiska extremnationalismens framväxt och antietablissemangspartiers ökade 

attraktionskraft hos europeiska väljare. Mouffe menar att konflikter inte försvinner eller 

suddas ut av konsensusskapande praktiker, de utesluts bara för att återkomma i annan 

skepnad. Det kan alltså föreligga risker med medborgardialog, även om förutsättningarna att 

lösa de problem som de skapar framstår som goda.  

Nu är det här dags att kort summera studiens resultat och diskussion för att kortfattat svara på 

studiens specificerade frågeställning vilken utgjordes av vilka problem gör medborgardialog 

anspråk på att lösa? Vad är den förväntade effekten, samt hur ser förutsättningarna ut för att 

medborgardialogen ska uppnå förväntad effekt? Svaret på frågorna ger samtidigt svar på 

studiens övergripande frågeformulering vad försöker medborgardialogen att lösa och hur är 

det meningen att den ska fungera som lösning? Problemrepresentationen inom 

medborgardialogsdiskursen utgörs av att medborgare är för passiva vilket leder till att 

förtroendevalda saknar legitimitet för fattade beslut. Vissa beslut skapar därmed konflikt. 

Lösningen finns i att utbilda medborgare till aktiva demokrater vilka stödjer förtroendevaldas 

beslut och förstår att kommunens och medborgarens intressen är gemensamma intressen. 

Medborgardialogen syftar till att skapa ett vi mellan subjekten samtidigt som de dikotoma 

subjektspositionerna behålls låsta i sin maktrelation. Medborgardialogens förutsättningar att 

skapa konsensus kring frågor förefaller på kort sikt vara goda eftersom processen omfattar 

många olika former av styrtekniker vilka alla kan drivas mot ett resultat av samförstånd, 

genom såväl exkluderande som inkluderande praktiker. Det är dock inte säkert att 

konsensuslinjen i längden ger avsedd effekt då den möjligen även kan driva på politikerförakt 

och antietablissemangspopulism. 
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