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Abstract:  

Local government has an important role in society and their facts 

construction can have an impact on the individual citizen. In their 

speeches, local politicians construct descriptions of reality that are made 

credible by their rhetorical work. This study utilizes a discourse 

psychological method to investigate municipal politicians’ speech in the 

debate on the municipal policy regarding Orientation, Services and 

Economics (abbreviated IVE) for the years of 2015 throughout 2018. The 

study concludes that problems and solutions become facts through 

utilization of offensive and defensive rhetorical techniques. In the 

construction of the problem there is also a construction of the political 

opponent that has prompted the problem. The production is made 

credible through rhetorical resources of primarily offensive 

characteristics. In constructing the solution the municipal politicians 

position themselves close to the solution and as capable and responsible 

actors. In the production they use rhetorical resources that are mainly in 

defensive form.  

 

Key words: local government, discourse psychology, rhetoric devices, 

fact construction, offensive and defensive rhetoric 

 

Sammanfattning: 

Lokal politik har en viktig roll i samhället och dess faktakonstruktion kan 

ha en påverkan på individen. Lokalpolitikern konstruerar i sina 

anföranden beskrivningar av verkligheten som görs trovärdiga genom 

retoriskt arbete. Arbetet använder en diskurspsykologisk metod för att 

undersöka kommunpolitikers anförande i debatten rörande kommunens 

styrdokument, Inriktning, verksamhet och ekonomi (förkortat IVE) för 

åren 2015 till 2018. Studien kommer fram till att problem och lösningar 

görs till fakta genom användandet av offensiv och defensiv retorik. I 

konstruerandet av problemet finns också ett konstruerande av en politisk 

motståndare som föranlett problemet. Producerandet görs trovärdigt 

genom retoriska resurser som främst är av offensiv karaktär. I 

konstruerandet av lösningar positionerar kommunpolitiker sig nära 

lösningen och som kapabla och ansvarsfulla aktörer. I producerandet 

nyttjas retoriska resurser som främst är av defensiv karaktär. 

Nyckelord: lokal politik, diskurspsykologi, retoriska resurser, 

faktakonstruktion, offensiv och defensiv retorik 
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1. Inledning 
Fakta är inte fakta – fakta görs. Det är ingen lätt sak att göra fakta ändå gör vi det hela tiden. 

Kanske utan att tänka på det. Omedvetet eller ej så krävs det arbete för att producera fakta men det 

behöver inte göra den till trovärdig. Det krävs hårt arbete för att producera god och tillförlitlig fakta. 

I vardagligt tal behandlar vi fakta som något otvivelaktigt. Det ställs mot det fiktiva – det påhittade. 

Vi behandlar det som ett objektivt, faktiskt sakförhållande. Enligt Potter (2013) finns det överallt i 

vår vardag påståenden som gör anspråk på att vara fakta. Nyhetsartiklar och program på TV har 

ambitionen att bistå din dag med sann fakta. 

 

Dock måste vi förstå att när vi talar om fakta inom den socialkonstruktionistiska skolan pratar vi 

inte om det som något otvivelaktig eller ett objektivt, faktiskt sakförhållande. Istället har det en mer 

flyktig karaktär. Det som är fakta vid ett tillfälle behöver inte vara det vid det nästa. Istället 

uppfattar vi fakta som något som är ett resultat av en kamp. En kamp där faktumet antingen befästs 

eller undermineras av individers utsagor. Faktakonstruktion handlar om hur en berättelse beläggs. 

Fakta konstrueras och produceras för att utföra vissa handlingar (Potter, 2013; 1). Vi kan se bevis på 

faktumets flyktiga karaktär i vardagligt tal. Vi väljer att tro på vissa saker medan vi bortser ifrån 

andra som lögner. Det är också i vardagligt tal vi kan finna information om hur fakta konstrueras. 

Varje vardaglig konversation konstruerar fakta. 

 

Det är just i vårt språkbruk vi också finner vårt studieobjekt. Det grundläggande antagandet som 

görs inom det här studiefältet och i det här arbetet är att det är igenom språket vi kan förstå 

människor. Människans språkbruk manifesterar hennes uppfattning om världen (Potter, 2013; 99f). 

Det här innebär för arbetet att det är i den retoriska organiseringen av text och tal som 

faktakonstruktion manifesteras (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 115).  

 

Genom att analysera retoriken finner vi hur konstruktioner används för att konstruera olika 

versioner av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 115). En person kan också, där och 

då konstruera sin identitet genom sitt språkbruk. Retoriken är det som används för att konstruera 

identitet. En identitet handlar om vilka personer och vilka saker en person knyter sig till vid ett 

specifikt tillfälle. Precis som det går att positivt knyta sig till saker går det att negativt knyta sig till 

saker. Det handlar om en positionering som sker mot omvärlden. En kontinuerlig förhandling som 

sker i sociala praktiker (Winther Jørgenssen & Phillips, 2014; 105). Det här sker genom språket. 

 

Politik handlar mycket om positionering. Vilka partier man vill förknippas med samt vilka man inte 

vill förknippas med. Det pågår en kontinuerlig kamp om var partier och ledamöterna inom dessa 

positionerar sig. Med hjälp av faktakonstruktion skapas de olika positionerna. Det här görs i talet, i 

den ständiga frågan om vem som bär ansvar, om vad som faktiskt är ett problem och vad som 

faktiskt är en lösning. Subjektet skapas av hur dessa konstruktioner görs. 

 

Det här arbetet har för avsikt att ta reda på vilket retoriskt arbete som används för att konstruera en 

verklighet om olika positioner i ett politiskt sammanträde. Undersökningen kommer utgå ifrån 

Potters (2013) beskrivning av retoriska resurser som brukas för att konstruera och underminera 
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fakta. Retoriska resurser är metoder som förmår berättelser att framstå som sakliga (Salway-Horton, 

2013; 156). Ingen bransch är kanske mer angelägen att framstå som saklig än politiken. Då passar 

det väl att undersöka denna kontext. Politiker arbetar med att övertyga. Johannesson (2006) 

reflekterar kring att övertygelse sker framgångrikast om det framstår som om denne endast 

”informerar”. Om kommunpolitiker förställer ett faktum som neutralt får det konsekvenser. Om 

våra politiker ”informerar” väljare med deras egen-konstruerade fakta kan väljaren föras bakom 

ljuset. Det är därför vi har ambitionen att utreda kommunpolitikers effektivisering av sin egen 

kommunikation. Hur säljer de sina faktum och hur gör de dem till vinnande? Hur förpackas fakta? 

Vår strävan är att packa upp faktumen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vår ambition och studiens syfte är således att utifrån ett diskurspsykologiskt tillvägagångssätt 

undersöka en lokal debatt i kommunfullmäktige i Uppsala ta reda på hur politikers kommunikation 

effektiviseras och görs. Vi ämnar därför ställa oss frågan; 

 

Hur är problem och lösningar konstruerade i den politiska praktiken? 

 

1.2 Arbetets disposition 

Följande stycke ser till att ge läsaren en inblick i arbetets kommande delar. I efterföljande avsnitt 

kommer en teoribakgrund att presenteras. Teoridelens placering ser till att introducera och förklara 

terminologi som kommer användas uppsatsen igenom.  Därefter följer just tidigare forskning där vi 

funnit tre övergripande teman med ett antal underrubriker. Efter detta följer ett metodkapitel där 

ambitionen är att dels klargöra undersökningens tillvägagångssätt och att dels förklara varför detta 

tillvägagångssätt har brukats. Därefter tar resultat och analys-delen vid och vi ämnar presentera 

undersökningens faktiska resultat samt också analysera dessa omgående. Arbetet avslutas med en 

diskussion kring arbetets resultat samt en kommentar på vad som i framtiden kan göras inom fältet.  

2. Diskursanalys och dess teoretiska antaganden 
Utifrån den tidigare nämnda frågeställningen kommer härefter de teoretiska antaganden som 

möjliggör besvarandet av frågeställning att klargöras. Kapitlet inleds med att diskutera de 

grundläggande antagandena för teorin för att sedan beskriva de teoretiska antaganden som görs 

inom diskurspsykologin. 

2.1 Diskursanalys och språket 

2.1.1 Diskursanalysen 

Silverman (2001; 224) gör tre primära antaganden för att förklara diskursanalysens centrala 

aspekter. 



UPPSALA UNIVERSITET  VT 2015 
Sociologiska Institutionen  David Asteberg 
  Henrik Forss 
 

8 
 

1. Anti-realism. Diskursanalys utgår ifrån att inget varken är sant eller falskt utan endast en 

version av världen skapad genom diskurser. Vi kan endast förstå den specifika 

möteskulturen och hur den versionen av världen ser ut. 

2. Konstruktivism. Diskursanalysen fokuserar på aktörers konstruktioner och hur de ges 

sanning eller undermineras. Aktören är en aktiv deltagare och skapare av social ordning. 

Politikern och dennes konstruktioner av fakta är det som skapar dem. 

3. Reflexivitet. Genom språket arbetas gemensamma sanningar fram och skapar i sin tur en 

uppfattad verklighet. De anföranden, repliker och genmälen som politiker gör skapar 

gemensamma sanningar. 

Den första punkten handlar om kunskapens flyktighet. Sann kunskap finns inte därute för oss att 

hämta. Istället finns det oändligt många sanningar. Den andra punkten av Silvermans antaganden 

handlar om att aktörer hela tiden skapar, konstruerar, vad som upplevs som sanning. Taylors 

definition av diskursanalys ger oss svar på hur vi tar reda på dessa konstruktioner; ”the search for 

patterns within language in use” (Taylor, 2014; 10). Vi lär oss att diskursanalys alltså är sökandet 

efter de mönster som finns i språket. Precis som Silverman poängterar i sitt tredje antagande förstår 

vi att det är i språket vi finner dessa konstruktioner av verkligheten. I praktiken innebär detta att vi 

genom ett visst perspektiv tittar på hur det talas om och hur vi förstår delar av världen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2014; 7).  

 

Till att börja med kan det dock vara aktuellt att påtala vad en diskurs egentligen är. För att börja i 

den enkla änden av saker och ting kan vi säga att diskurs är ”talat eller skrivet språk”(Potter, 

Wetherell, 1987; 7). Analysen av diskurser, diskursanalysen, ett språkligt fokus. Ett fokus på det 

som sägs eller skrivs. Antagandet som görs är att det endast är genom språket vi kan förstå hur 

människan upplever världen (Potter, 2013; 99f). Människans språk är det främsta redskapet 

forskaren har för att förstå vad som sker. 

 

Diskurser innehåller någonting normativt, regler. Regler styr i sin tur vårt handlande. Således kan vi 

sluta oss till att agerande hos individer styrs av diskurser. Individer kan i vissa situationer inte göra 

saker som i andra situationer ter sig naturligt (Winther Jørgensen, Phillips, 2014; 16). Bestämmelser 

kring handling är inte givna över tid (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 18). De skiftar som en 

följd av historiska och samhälleliga förutsättningar (Ibid; 45). Det är den här flyktigheten Silverman 

försöker ta fasta på i sitt första antagande. 

 

Vidare ner i den definitionsmässiga tratten finner vi att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 7). En diskurs 

internaliseras hos individer. Människan gör diskursen till hennes egen sanning. Sanningar arbetas 

fram tillsammans och blir kollektiva sanningar. Det är det här som är Silvermans tredje punkt. 

Bestämt är sättet att tala i den utsträckningen att vissa saker är naturliga att säga i vissa situationer. 

Detta betyder dock inte att motsatsen till det naturliga, det onaturliga, är omöjligt utan endast att det 

inte kommer gå ouppmärksammat såsom det naturliga. 



UPPSALA UNIVERSITET  VT 2015 
Sociologiska Institutionen  David Asteberg 
  Henrik Forss 
 

9 
 

Precis som att forskaren själv konstruerar en verklighet och att människorna kategoriserar världen 

hon lever i sluter vi oss också till socialkonstruktionismens grundläggande antaganden. 

Verkligheten och kunskapen om den finns inte bara där ute för oss att finna utan verkligheten 

existerar genom aktörer som lever i den (Aspers, 2013; 31). Ordningen är kontinuerligt 

framförhandlad av aktörerna som utgör kontexten. Den verklighet vi ämnar studera, konstrueras 

hela tiden av aktörerna (Bryman, 2011; 37). Det är med detta antagande vi sedan kan närma oss 

fältet och aktörerna. Men hur ska detta närmande ske? Vad är det vi ska leta efter? Det är ur dessa 

funderingar diskursanalysen föds.  

2.1.2 Antaganden i diskursanalysen 

Kunskap är relativ och situationsbunden (Taylor, 2014; 12). Forskningsmässiga problem såsom 

huruvida ett intervjuobjekt är oärlig eller inte blir därför inte relevant. Istället ser diskursanalysen 

vad som är möjligt i en specifik kontext. Intervjuobjektets lögn kan säga lika mycket om en kontext 

som ett sant anförande. Forskaren kan aldrig veta vad en person tänker. Därför ska forskningens 

fokus inte ligga på det. Forskningen kan inte heller finna en sanning eftersom att alla människor har 

sitt specifika perspektiv (Taylor, 2014;12). Människan ser på världen genom kategorier hon skapat. 

Likaså gör forskaren (Winther Jørgensen, Phillips, 2014; 11f). En forskare kan aldrig säga hur 

världen är utan endast om hur världen ser ut enligt någon (Taylor, 2014; 12). 

 

De antaganden som gjorts ovan utgår ifrån den socialkonstruktiva ansatsen. Om kunskap är 

någonting som är situationsbundet skapas den i interaktion individer emellan (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2014; 11f). Kunskap skapas kontinuerligt genom handling (Bryman, 2013; 474f). I 

diskursanalysen är språk handling. Vårt tillträde till verkligheten går alltid genom språket. Genom 

språket skapar vi bilder av verkligheten. Den fysiska världen omkring människan får endast 

betydelse genom språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 15-18). 

 

Den diskursiva ansatsen skiljer sig därmed från många typer av forskning. Språket är inte en 

avspegling av världen utan deltar aktivt i skapandet av den (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 

18). Språket skiljer sig mellan diskurser. Det är språket som skapar, reproducerar och producerar 

strukturer i samhället (Ibid.). Meningen hos ett uttalande går inte att finna genom en extern referens 

utan är i sin tolkning beroende av lokala och bredare diskurser (Wethrell & Potter, 1987; 169).  

 

2.2 Diskurspsykologi 

2.2.1 Att bygga med språket 

Vi kan av styckena ovan sluta oss till att språket är centralt inom diskursanalysen. Vi kommer i vår 

undersökning utgå ifrån diskurspsykologin. Diskurspsykologin är ett perspektiv inom 

diskursanalytiska traditionen. Diskurspsykologin ser språk som konstruerande av världen som 

orienteras mot sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 97). Språket är en dynamisk 

form av social praktik och skapar den sociala världen. Potter (2013) använder en träffsäker metafor 

för att beskriva hur språket uppfattas inom diskurspsykologin. Metaforen lyder att antingen kan 

språket vara en spegel eller en byggarbetsplats. En spegel reflekterar hur språket ser ut. 
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Beskrivningar är passiva. Å andra sidan kan språket vara en byggarbetsplats där beskrivningar 

bygger världen. Dessa beskrivningar är i sin tur konstruktioner (Potter, 2013;97f). Vi utgår ifrån att 

språket är en byggarbetsplats. Det innebär rent praktiskt att det är språkbruket i sammanträdet i 

kommunfullmäktige som konstruerar den delen av verkligheten. Det är utifrån denna syn som vi 

också sedermera kan ställa frågor till beskrivningar i form av hur de är uppbyggda, vad de skapar, 

osv. Byggarbetsplatsen görs möjlig genom faktakonstruktion. Genom att belägga en beskrivning, 

konstruera ett faktum så skapar människan “sanningar”. Berättelsen kan beläggas dåligt och den kan 

beläggas väl. Det är detaljerna som gör berättelsen trovärdig (Potter, 2013; 2ff). Beläggningen av en 

beskrivning följer en standardiserad ”mall” (Ibid.). En mall som ibland kan vara utskriven men allt 

som oftast är oskrivna regler om hur påståenden sker etc. Det viktiga är inte vad som “är” fakta utan 

vad som människor “upplever” vara fakta (ibid; 7). 

 

Genom diskurspsykologin och forskningen inom disciplinen erbjuds sätt att förstå meningsskapande 

processer genom språket som skapare av sociala relationer, social verklighet, identitet och kultur 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2014;103). Dessa skapelser produceras inte ur tomma intet utan är 

en konsekvens av rådande situationsspecifika och språkmässiga förutsättningar (Potter, 2013; 4). 

Alltså är sättet vi kategoriserar världen i vår vardag kontingent och en produkt av kulturella och 

historiska föreställningar om världen. Det är mellanmänsklig social interaktion som skapar och 

upprätthåller diskurser. Diskurserna skapar en värld som för individen verkar sann och verklig. Den 

subjektiva psykologiska verkligheten konstitueras genom språket. Diskursen konstruerar vår levda 

verklighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2014; 104). 

2.2.2 Att med språket ta sig fram på slagfältet 

Det pågår en ständig kamp mellan beskrivningar. För att förklara lånar Potter militär terminologi. 

Han skiljer mellan offensiv retorik, som syftar till att underminera alternativa beskrivningar och 

defensiv retorik som används för att konstruera och belägga den egna beskrivningen (Potter, 2013; 

106f). Den defensiva retorikens syfte är att motstå den offensiva retorikens försök till 

underminering (Ibid.). Hur väl underminering kan ske är beroende på hur väl den defensiva 

retoriken byggts upp (Ibid.). Vi kan anta att dessa undermineringar av någon annans beskrivning 

kan ses som en positionering mot någon annan och därigenom skapandet av en annan rivaliserande 

position. Dessa positioneringar konstrueras som ett sätt att skapa skillnader. 

För att bygga upp defensiv retorik och för att skapa offensiv retorik används flertalet tekniker. 

Dessa kallar Potter för retoriska resurser. Det är denna undersöknings ambition att utreda hur dessa 

används. De retoriska resurserna kommer att beskrivas utförligare i metodavsnittet nedan. Potter 

skiljer de retoriska resurserna åt. Den ena typen av resurser handlar om att måla en faktisk bild, 

såsom om invididen som yttrar den var där. Inkluderande av detaljer “drar” in mottagaren i scenen. 

Å andra sidan finns resurser som skapar en berättelse som ligger utanför mänsklig påverkan. Såsom 

om beskrivningen är oberoende av mänsklig påverkan. Den bara finns där (Potter, 2013; 150f). 
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2.2.3 Att positionera sig med språket 

Potter (2013; 106f) menar att retorik inte bara är något som man kan hitta i argumenterande och i 

övertalningar utan man kan se retorik som ett övergripande verktyg i konversationer och för att 

skapa förståelse i samtal. Genom användandet av de ovan nämnda retoriska resurserna i defensiv 

och offensiv retorik kan distans skapas. Potter (2013; 106) beskriver termen “offentlig 

positionering” som den retoriska forskningens motsvarighet till vardagsbegreppet attityd. Precis 

som i vardagen finns det endast möjlighet att göra en offentlig positionering på område där det finns 

utrymme för konflikter och dispyter. En “offentlig positionering” mot någonting innebär alltså ett 

ställningstagande för något också indirekt skapar ett ställningstagande mot något annat. Vi kan sluta 

oss till att offentlig positionering innebär att en ståndpunkt föredras framför en annan. Det här 

arbetet utgår ifrån att distans skapas när underminering eller offentlig positionering sker av någon 

annans ställningstagande eller när någon tar ställning för sin ståndpunkt. 

Motsatsen till distans är för oss skapandet av identitet. Att här och nu knyta sig positivt till vissa 

saker och andra inte. Människors identitet formas genom positionering inom diskursen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2014; 108). Reynold, Taylor och Wetherell (2007;337f) nyttjar en definition 

av identitetsskapande som påstår att identitet formas då en viss typ av person, eller subjektsposition, 

antyds genom sätt att berätta sin beskrivning. Subjektspositioner är olika identiteter som möjliggörs 

genom olika sätt att tala. Det här arbetet utgår ifrån att identitet skapas genom att skapa enighet med 

någon annans beskrivning, att knyta sig positivt till en sak (och andra inte).  

I likhet med resonemanget som förs i övriga diskurspsykologin är också identiteten flyktig. Winther 

Jørgenssen och Phillips (2014; 105-108) menar att identiteten är “principiellt alltid öppen för 

förändring”. Jaget är inte isolerat, tvärtom är jaget utspritt. När en person talar konstrueras den egna 

identiteten. Jaget är utspritt. Den är del av många diskurser samtidigt. Identitet konstrueras baserat 

på olika diskursiva resurser och kan vara instabil och flyktig men det betyder inte att identiteten inte 

kan vara följdriktig. Istället “hämtas” identitet från tidigare diskursiva praktiker och således bygger 

identitet på sig själv. Den temporära identifikation med en viss grupp som vill vi klargöra. När 

politikern slutat tala, var har denne positionerat sig i förhållande till andra? Reynolds, Taylor och 

Wetherell (2007;337) utgår ifrån att det finns mönster i deltagares beskrivningar för att konstruera 

identitet. De förutsätter att mönster manifesteras genom hur individer använder språket.  

Utifrån politikers språkbruk har Vuković (2012) utfört ett arbete med fokus på politikers 

positionering och bruk av pronomen i föreberedda samt spontana anföranden. Undersökningen 

utgår ifrån en budgetdebatt i det Montenegrinska parlamentet. Debatten hade i likhet med vårt 

studerade material en uppdelning mellan föreberedda tal och spontana repliker. Vuković (2012; 

185) hade ambitionen att ta reda på om det fanns skillnader mellan hur pronomen användes i 

förberedd respektive spontan politisk argumentation. Det här arbetet ämnar använda pronomen för 

att se hur det används i skapandet av identitet och skillnad. Det här kommer praktiskt betyda för 

arbetet att vi tittar på hur ord som “vi” och “dem” konstruerar explicita och implicita grupper. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer en forskningsbakgrund redovisas i förhållande till den valda 

frågeställningen. Fokus kommer ligga på undersökningar rörande det ämnesområde som valts samt 

undersökningar som brukar de teoretiska utgångspunkter arbetet utgår ifrån. Det här betyder 

praktiskt att den relevanta forskning som utförts på formellt tal samt på sätt att tala i politiken 

kommer först. Därefter diskuteras arbeten på fältet som betonat den diskursiva kampen. Efter det 

kommer vi berätta om vilket roll språket kan ha. Först av allt kommer en inledande beskrivning av 

hur sökningen gick till. Detta för att påvisa en del av den transparens arbetet eftersträvar. Adrian 

Beard, en framstående forskare inom kommunikationen på det politiska fältet, har sagt att “To read, 

watch and listen to all the political output the media produce would be impossible; we have to read 

selectively if we are to cope (Beard, 2000; 1).”  

 

Mot bakgrund av detta citat och vår frågeställning lyfter vi således upp frågor inom fältet som 

generellt rör Den formella talsituationen följt av Kommunikation inom politik med underrubrikerna 

Politik som en diskursiv kamp, Den parlamentariska debattens diskurs och Språk i politik och dess 

strategiska användbarhet. Efter det följer temat Konstruktion av argument. Efter det presenteras en 

kort kommentar till den tidigare forskningens omfattning såväl som vilka lärdomar vi kan dra utav 

forskningsfältet. Kapitlets syfte är att klargöra var i detta fält arbetet placerar sig.  

 

För att ringa in den forskning som finns tillgänglig men också för att hjälpa oss med att utforma ett 

klart syfte och specifika frågeställningar användes databaserna Google Scholar, Sociological 

Abstract och Uppsala Universitetsbibliotek. Sökningar gjordes med sökorden rhetorical, rhetorical 

devices, discourse analysis, undermine argument, fact construction, constructing argument, 

rhetorical analysis politics, local government, parliament discourses. Sökorden utgick ifrån det 

material vi ämnade studera samt den metod vi valt att studera materialet utifrån. 

 

3.1 Den formella talsituationen 
Forskning har utförts rörande språk i olika sociala situationer till exempel Gardner (2012) som 

skriver om institutionellt språk i utbildningsväsendet. Den formella talsituationen har vidare 

utforskats av Mchoul (1978) i sin studie om klassrummet såväl som Merrit (2008) om språkbruket i 

serviceyrken, Cotterill (1979) om det språkliga upplägget i rättssalen, och Wolfson (1976) som 

utforskar den formella intervjun. Eaton (1998) har utrett det psykoterapeutiska samtalet. 

 

Det är i denna tradition vi finner den formella talsituationen som ett sammanträde i 

kommunfullmäktige utgör. Det formella talet följer en på förhand bestämd ordning. Vi kan i 

sammanträdet se att talarlistor har gjorts ordning i förväg innan debatten, att ordet delas ut av 

ordförande, samt att anföranden inte får vara längre än en tid. Alla dessa bestämmelser bidrar till 

den formella strukturen sammanträdet har. Vi kan se att de tidigare studierna fokuserar på språket. 

Språket är den gemensamma ingången till deras respektive material. Språket är också vår ingång till 

att förstå det formella politiska sammanträdet i kommunfullmäktige. 
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3.2 Kommunikation inom politik 
Uppdelningen under denna rubrik rör arbeten som behandlat dels den diskursiva kampen i politik, 

lokal som nationell, samt hur politik särskiljs från den faktakonstruktion som sker i vardagligt tal.   

3.2.1 Politik som en diskursiv kamp 

Kommunikationen inom politik har utretts av flera forskare. Bland annat har Castelino och 

Whitzman (2008) med ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt utrett policydokument från kommuner 

i Australien. Policydokumenten rörde våld i nära relationer. Utredningen utredda termer som 

användes och dess språkbruk. De kom fram till att dokumentens språk och dess innehåll är flyktig 

och skiljer sig beroende på vilket regeringsparti som för tillfället har makten. Att döma av 

undersökningen finns det ett samband mellan regeringspolitik och retorik i lokala församlingar. Vi 

kan också utröna att retoriken inte följer en följdriktig linje utan skiftar, något som tyder på 

motstridiga beskrivningar i lokalpolitiken gällande vad som uppfattas som problem. Vi lär oss alltså 

att kommunikationen i lokal politik ofta skiftar vilket tyder på en diskursiv kamp föreligger. Vi 

förutsätter därför att det i vårt material föreligger en diskursiv kamp. 

 

Piggin, Jackson och Lewis (2009) har undersökt en diskussion som fördes bland myndigheter och 

lokala företrädare i Nya Zeeland. Debatten rörde medaljmål vid nästkommande Commonwealth 

Games. Frågor såsom; vilka som satte medaljmålet och varför ett specifikt medaljmål sattes 

besvarades utifrån en kritisk diskursanalys. Författarna hade en diskussion rörande termen 

“genomskinlighet”. De problematiserar begreppet och kommer fram till att genomskinlighet i vissa 

aspekter inte är av godo utan kan leda till en retorisk tävling där deltagare missförstår varandra 

(Piggin et al, 2009;477). Det avslutande resonemanget fastställer att en ständig kamp rörande vad 

som är sanning pågår. I vårt material finns det ett sanningsanspråk. Vi utgår ifrån, efter att ha läst 

Piggin et al (2009) att en kamp rörande vad som uppfattas som sanning sker i vårt material. 

 

Politisk retorik har analyserats av flera för att förstå den underliggande strukturen. Bland annat har 

Prados och Peñuelas (2012) undersökt flera historiska tal och hur de använder ”cohesive devices” 

för att övertyga. De kommer fram till att cohesive devices kan bidra till att konstruera ett 

amerikanskt folk som ska tro att de är en fri nation och att dem ska bidra med deras arbete för att 

frihet ska överleva och lyckas. Det här betyder för oss att genom den metod vi nyttjar och genom 

det materialet vi ämnar använda kan vi ta reda vilka konstruktioner som är möjliga att göra i en 

kontext.  

 

Partington (2003) har analyserat politisk kommunikation men i en mer informell kontext. Han har 

tittat på konversationer mellan Vita Husets presstalesmän och reportrar. Materialet som Partington 

använder är en kombination mellan dels tidigare skrivna och sedan upplästa formella 

pressmeddelanden samt informella konversationer mellan presstalesmän och reportrar. Vårt 

material är också en kombination av talat och skrivet språk. Många av anförandena är skrivna sedan 

tidigare och sedan “upplästa” inför fullmäktige. Andra anföranden är improviserade eller 

semiimproviserade med endast en fusklapp.  
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3.2.2 Den parlamentariska debattens diskurs 

Forskning rörande politisk kommunikation är relativt vanligt. Ett inte lika vanligt förekommande 

studieobjekt är dess underkategori, kommunikation i den parlamentariska debatten. På detta område 

har bland annat van Dijk (2002), Ilie (2006) och Vuković (2012) gjort bidrag med att utreda retorik 

i parlamentet. De flesta undersökningar placerar sig också på den nivå då politiken har mest 

genomslagskraft, den nationella. Vi tycker oss kunna se att den forskning som utförs främst utreder 

den mest framträdande politiska arenan. Någonting som vi upplever fallit i skymundan inom fältet 

är den lokala politiken som givetvis inte styr över samma stora antal människor men icke desto 

mindre har betydelse för människors vardag. 

 

Med en lite annorlunda metod har Ilie (2009; 885) utfört en jämförelse mellan det brittiska 

parlamentet och den svenska riksdagen. Ilie har utrett vilka relationer politiker har konstruerat 

genom sina respektive anföranden genom hur de adresserar varandra. I Ilies resultat lär vi oss att de 

som anses vara aktörer i kontexten är de som faktiskt talar. De andra närvarande politikerna är 

“side-participants”, sido-deltagare. Publiken i övrigt är mångfacetterad, något som Ilie menar på 

leder till att de inte blir tilltalade eller “använda” i språket.     

 

3.2.3 Språk i politik och dess strategiska användbarhet 

I en politisk kamp nyttjas språket för att konstruera verkligheten. Att undersöka retorik hos talare 

inom politik har varit ett relativt vanligt förekommande ämne. Bland annat har Bhatia (2006) utrett 

retoriken hos politiska ledare vid presskonferenser. Bhatia slår fast att språket är det främsta 

verktyget för att formulera alla politiska strategier. Det är därför rimligt att anta den politiska 

strategi som ovidkommande finns bland partierna i Uppsala Kommun framträder genom det 

språkbruk som sker i fullmäktige. De koalitioner som finns kommer att framträda genom språket. 

Vi ämnar därför ta reda på de positioneringar som ledamöterna och indirekt deras respektive partier 

gör genom formuleringarna i deras anförande.   

 

Versteeg och Hajer (2006) har också genom ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt forskat på 

kommunikation i politik genom att titta på språket i miljöpolitik. Även då miljöpolitiken är den typ 

av politik undersökningen fokuserat på främst finns det många likheter med vårt material som är 

värda att betona. Versteeg och Hajer fokuserar på den kamp mellan gamla och nya anföranden. Hur 

de nya anförandena gör att de gamla förlorar legitimitet och måste revideras, likt det som sker i en 

debatt i kommunfullmäktige. Precis som att ett annat beslut i miljöpolitiken underminerar de 

tidigare besluten, underminerar en nytt anförande den beskrivning som tidigare anförts. I debatten i 

kommunfullmäktige måste anföranden hela tiden revideras efter kritik från andra ledamöter. 

 

Titus (2011) visar i sin undersökning hur pojkar socialt konstrueras som lågpresterande elever 

jämfört med deras kvinnliga skolkamrater. Utifrån tidningsartiklar kommer han fram till att media 

skapar diskursiva ramar som underminerar alternativa sanningar. Genom diskursiva ramar om 

jämställdhet görs de till vetenskapliga sanningar. Titus resultat argumenterar för att dessa diskurser 

får stora konsekvenser för utbildningspolicys och den amerikanska skolpolitiken. Det är dessa stora 
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konsekvenser som bidrar till att vi ämnar utreda ett material som i en svensk kontext fått relativt lite 

uppmärksamhet men som ändå styr över mycket av den utbildning som sker, kommunfullmäktige. 

3.3 Konstruktion av argument 
För att framgångsrikt nyttja språkets strategiska användbarhet måste vi ta reda på hur dess konstruktion 

ser ut. Augoustinos, Lecouteur och Soyland (2002) har undersökt den tidigare australiensiske 

premiärministerns försoningstal till de australiensiska urinvånarna. De kom fram till att 

premiärministern använde sig av retoriska resurser som legitimerar fortsatta orättvisor gentemot 

urinvånarna. Talet innehöll dessutom flera försök att underminera alternativa berättelser. Vi kan av detta 

arbete utröna dels att offensiv retorik kan användas tillsammans med defensiv retorik, dels att retoriska 

resurser inledningsvis kan vara dolda men återfinns först efter en ingående studie med syfte att finna 

dessa. 

 

Beard (2000) har försökt att utreda vad som är specifikt för den retorik som brukas inom politiken 

och i synnerhet politikens kommunikation med dess väljare. Han har studerat skrivna politiska 

manifest från det amerikanska demokrat-partiet samt det konservativa partiet i Storbritannien. Hans 

främsta fokus är att utreda hur försök görs för att övertyga läsaren. Utredningen kommer fram till 

att den främsta metoden är att främja ens egna idéer och samtidigt kritisera ens motståndares 

meriter. Detta utförs bland annat genom att skapa beskrivningar med stora kontraster. Vårt material 

skiljer sig eftersom vi utreder en kombination av talat och skrivet språk snarare än skriven text. I 

vårt material görs tydliga försök att övertyga. 

 

3.4 Sammanfattning 

Vad vi kan lära oss är att inom fältet har främst fokus varit på att antingen utreda policydokument 

och utskick från politiska partier, kommun, landsting och regering samt politiska tal utan debatt. 

Vår ambition är annorlunda. Vi har förstått att lokal politik är en ständig diskursiv kamp med stort 

inflytande över utbildning och dagliga liv för många. Vi ämnar dock utreda ett material som inte 

utsatts för liknande anstormning inom fältet. Vi kan också se, efter en begynnande genomgång av 

fältet, att dessa typer av undersökningar lyser med sin frånvaro inom en svensk kontext. Det 

diskursanalytiska tillvägagångssättet och dess språkliga fokus är framgångsrikt nyttjat av forskare 

inom fältet och används för att förstå hur sammanhanget konstrueras. Det är också därför denna 

metod för oss blir relevant. 

 

Sammanställningen som presenterats ovan har inte ambitionen att vara allomfattande utan har för 

avsikt att påtala vad för typ av undersökningen som för närvarande utförs på det här fältet. Med 

bakgrund av detta uppfattar vi det som att en undersökning av vår specifika typ inte har utförts 

tidigare i en svensk kontext. Dessutom har undersökningarna ofta fokuserat på länders högsta 

politiska organ. Med anledning av detta fokus kan därför finnas anledning att utreda ett mindre 

synlig material, den lokala politiska debatten. Dock med anledning av arbetets omfång finns inga 

ambitioner att fullständigt fylla en kunskapslucka utan arbetet kan ses som ett ödmjukt bidrag på 

fältet.   
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4. Val av metod och tillvägagångssätt 
I teoriavsnittet ovan diskuterades bland annat den kamp som sker inom en diskurs. I metodavsnittet 

har vi för avsikt att vidare diskutera denna kamp. Denna gång med fokus på den betydelse det får 

för vårt material. Under denna rubrik kommer vi rättfärdiga vårt val samt en beskrivning av vårt 

användande av diskurspsykologi. Det kunde framstå som närmast paradoxalt att i en metod såsom 

diskurspsykologi hävda att endast ett sätt fanns att använda. Istället fanns det flera. I det här 

avsnittet kommer vi således beskriva hur vi har gått tillväga och hänvisa till forskare inom fältet och 

metoder som de nyttjat. Kapitlet inleds med en beskrivning på hur vi kom fram till vårt 

studieobjekt.  Därefter följer en praktisk beskrivning av hur kodningen och transkription av 

materialet gick till. Dessutom ges beskrivningar och exempel på de analytiska resurser och hur de 

praktisk används. Kapitlet avslutas därefter med en diskussion om arbetets etiska överväganden 

samt en diskussion om vår roll som forskare. 

4.1 Att välja metod 
Kvalitativ metod har utvecklats för att studera den andre (Aspers, 2013; 24f). Utgångspunkten, som 

arbetades fram av Schütz, menar att människan föds in i en social värld. Denna värld är konstruerad 

av människorna i den. Människor ger mening till saker. Denna mening förstås endast då den kan 

förhållas till den helhet som den befinner sig i. Det här fokuset på människans meningsskapande gör 

plats för bland annat intervjuer och deltagande observationer (Aspers, 2013; 26f). Det blir ett 

accepterat tillvägagångssätt att närma sig studieobjektet. Att närma sig den andre. Den kvalitativa 

traditionen utgår idag från att sociala konstruktioner inte är naturliga (Aspers, 2013; 26f). De är 

skapade av en människa som försöker kategorisera världen hon lever i. Den här traditionen kommer 

i metodkapitlet att användas.   

 

Som vi tidigare närmat oss i vår teoridel finns flera olika kvalitativa ansatser. Den grundläggande 

tanken inom den kvalitativa ansatsen fenomenologi är enligt Bryman (2011; 33f) att förstå vad som 

uppfattas som “sunt förnuft” för en människa i en viss kontext och utifrån dennes upplevelse av 

“sunt förnuft” sedan tolka handlingar. Forskarens egen uppfattning är av ovidkommande. 

Hermeneutik är enligt Aspers(2013; 41f) främst en förståelseprocess där tolkning sker utifrån den 

mening individen ger. Vår forskningsfråga var formulerad på ett sätt där vi betonade det 

konstruerade i verkligheten. Vi var intresserade av den kamp som finns i människors 

meningsskapande hur detta manifestar i vilka konstruktioner de skapar. Således är den rimligaste 

metoden diskursanalysen och i synnerhet den diskurspsykologiska ansatsen som har ett utpräglat 

språkligt fokus.      
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4.2 Urval och insamling av empiri 

4.2.1 Valet av kommunfullmäktige i Uppsala 

Efter att ha valt vår metod är det rimligt att förklara hur undersökningen gått tillväga. Således 

kommer vi i efterföljande stycken diskutera vårt material och beskriva detta samt hur vi kom fram 

till det och hur vi rättfärdigar det. 

 

Som frågeställningen avslöjar hade vi för avsikt i vår undersökning att närma oss språkbruket i 

politiken. Diskurspsykologin föredrar att använda naturligt förekommande material. Naturligt 

förekommande tal innebär att informationen inte behandlats av forskare (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000; 117). Ett naturligt förekommande sätt att tala i politiken är på dess regelbundna 

sammanträden som sker en gång i månaden. Vi ville förstå politikens specifika kontext. Vår 

specifika kontext var ett politiskt sammanträde där politiker talar som politiker talar.  

 

Vi valde att specifikt undersöka språkbruket i Uppsalas kommunfullmäktige dels därför att, utöver 

de tidigare nämnda anledningarna i tidigare forskning, vår metod lämpade sig väl för att utreda 

interaktionen mellan talare, dels för att resultatet kan vara av intresse för vår omgivning. Det var 

rimligt att anta att i en debatt få information om minst två olika rivaliserande beskrivningar av 

verkligheten. Uppsala Kommunfullmäktige hade alla sina sammanträden sedan en tid tillbaka 

tillgängliga digitalt.  

 

Att basera undersökningen på en debatt i sammanträdet var ett beslut som togs efter att dels ha 

utrett materialets omfång dels efter att ha rådfrågat tidigare forskning som utförts. Alvesson (2014) 

har använt sig av ett liknande tillvägagångssätt då han baserat sin bok på ett möte inom ett 

medelstort svenskt företag. Vuković (2012) baserar också sin forskning på en debatt i det 

montenegrinska parlamentet. Vår uppfattning var således att vårt materials omfattning var tillräcklig 

för att på ett tillfredställande sätt utreda vår frågeställning.  

 

Debatten i det politiska sammanträdet brukar en kombination av text och tal. Deltagarna talar 

utifrån ett tidigare nedskrivet manus men pratar också ofta helt utan manus. Att prata utan manus 

blir av naturliga skäl mer vanligt ju längre debatten lider då apostroferingar tillåts. Debatten vi valde 

att undersöka handlade om utformningen av 2015-2018 års IVE. IVE är kommunens styrdokument 

och uppdateras varje år. Förkortningen står för Inriktning, verksamhet och ekonomi. I materialet 

hänvisas ofta IVE:n till som “budget”. Styrdokumentet beskriver kommunens målsättning i alla 

verksamheter (Uppsala Kommun, 2015). Debatten om styrdokumentet är ofta en av årets viktigaste 

och många ledamöter yttrar sig.  

 

Vi valde just det här tillfället för att diskussion var ihållande och rörde ett specifikt och frekvent 

debatterat ämne där flera verklighetsbeskrivningar framfördes. Budgetdebatter är vanligt 

förekommande inom de flesta kommunfullmäktige. Således kan språkbruket också vara 

förekommande inom liknande kontexter även om arbetet inte hade några sådana ambitioner. Utifrån 

detta material upplevde vi att det fanns tillräckligt med information för att kunna besvara våra 

frågeställningar. 
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Vårt material bestod av ljud- och bildupptagningar som av kommunen själva gjorts tillgängliga på 

deras hemsida. Sammanträdet vi valde att undersöka tog plats den 15 december 2014. Att vi valde 

detta datum var, som tidigare nämnt, därför att kommunfullmäktige då debatterade den kommande 

fyraårsperiodens styrdokument för kommunens verksamheter. Sammanlagt kom materialet att bestå 

av 52 stycken anföranden varav de inledande nio var på högst fyra minuter följt av de resterande 43 

anföranden på högst tre minuter var. Tidsåtgången bland talare skiljde sig åt från att endast gå upp i 

talarstolen för att göra ett klargörande till att gå över tiden med flera sekunder. Debatten varade i 

sammanlagt 119 minuter.  

 

Vid mötet var den inledande talarlistan i förväg bestämd. Partier hade i förhand fått anmäla talare 

som fick fyra minuter tillgodo. Alla i fullmäktige representerade partier fick möjligheten välja en 

ledamot att tala. Dessa inledande tal fick inte replikeras förrän efter alla de inledande talen gjorts. 

Dessa tal avslutades i regel med ett yrkande i stil med ”Jag yrkar lämna bifall till alliansens förslag 

till IVE”. Efter de inledande talen fick talare anmäla sitt intresse att tala och fick därefter tre minuter 

tillgodo. Dessa tal fick replikeras omgående av de som antingen uttryckligen eller indirekt 

apostroferades. Efter repliken fick den som först riktat apostroferingen möjlighet till genmäle. Det 

är kortfattat ”repliken på en replik” och följer alltså efter repliken. Efter det fortsätter ordförande att 

gå efter listan på ledamöter som anmält intresse. 

   

4.2.2 Kommunfullmäktige i Uppsala 

Kommunfullmäktige i Uppsala styrdes under den aktuella tidsperioden av en koalition bestående av 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans utgjorde de 42 av 81 mandat. I 

denna koalition var Socialdemokraterna största parti med 22 mandat. Dessa utgjorde den styrande 

majoriteten. Majoritetens förslag till det kommunala styrdokumentet IVE, var det som främst 

diskuterades under debatten. Oppositionen utgjordes av Moderaterna med 15 mandat samt 

Folkpartiet med 7, Centerpartiet med 6, Sverigedemokraterna med 5, Kristdemokraterna med 4 och 

Feministiskt initiativ med 2 (Uppsala Kommun, 2015). Debattens utformning tog inte hänseende till 

partiernas storlek men det kan vara relevant att påtala vilken mandatfördelning som förelåg. Det 

första anförandet gjordes av ordförande i utbildningsnämnden som i regel är en ledamot från 

majoritetens största parti. I debatten förekom också hänvisningar till diverse skuggbudgetar som 

tagits fram av alliansen (en koalition av Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna) samt Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ.  

Vi kunde i det här materialet förutsätta att deltagare hade för avsikt att övertyga, om inte de i 

lokalen närvarande kollegorna så i vart fall åhörare vid dator och i salen. Potter och Wetherell 

(1987; 41) visar att faktisk övertygelse utförs med störst framgång då försöket att övertyga döljs 

bland “en saklig beskrivning av fakta”. Således var det rimligt att anta att retoriska resurser fanns i 

vårt valda material. 
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4.3 Transkription och kodning 

4.3.1 Transkription och forskningsfältet 

Det första vi avsåg göra med materialet var att transkribera det. Transkriberingen utfördes för att 

möjligöra kodningen. Det är brukligt inom all sociologisk forskning att klargöra vilket material 

undersökningen använt. Standard för transkribering inom fältet är den modell som arbetats fram av 

Jefferson (2004). Vi hade för avsikt att, i läsbarhetens namn, förenkla modellen.  

 

Vid transkriptionen utgick vi istället ifrån de tre teckensystem som Edley använder sig av i sin 

undersökning Analysing Masculinity: Interpreative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject 

Positions. Vi använde oss av teckensystemet “untimed pauses” därför vi upplevde att den skulle 

komma att bidra med något i vår uppsats. Vi använde oss av korta pauser (.), längre pauser (...), och 

borttaget material [...] (Edley, 2014; 228). I vårt material fanns det inte omgående replikskiften utan 

en klar turordning. Transskript kan bli långa och tradiga om inte författarna bryter av med 

styckesindelning. Detta gjorde vi. Det var i anförandena svårt för oss att avgöra var en mening 

avslutades och började. Därför har vi varit liberala i vår tolkning av var vissa meningar slutar och 

börjar. I citaten nedan hade vi markerat i efterhand de delar av citatet som vi kom att använda i 

resultatet och analysen. Citaten är belagda med nummer för att kontinuerligt kunna hänvisas till 

resultatet igenom. 

4.3.2 Kodning utifrån forskare 

Kodningen som utfördes utgick ifrån Potter och Wetherells (1987) beskrivning. Det första steget var 

därför att göra en “selektiv läsning” där vi, utifrån våra analytiska begrepp plockade fram det som 

vi upplevde vara frekvent använt. I detta stadium lät vi våra analytiska begrepp och frågeställningar 

vara vägledande. För att ta reda på vad som är frekvent använt avsåg vi göra markeringar i texten då 

vi fann en positionering. Till detta kom markeringspennor med olika färg att användas. Vi utförde 

läsningen av materialet flera gånger. Vid varje lästillfälle tittade vi på verklighetskonstruktion. De 

tidigare teoretiska beskrivningarna var vår utgångspunkt. De markeringar vi gjorde i texten talar 

dels om för oss vilka mönster som finns i texten, dels vilken variation texten har. En enfärgad text 

talar om ett enhetligt mönster medan en färgrik talar om en stor variation av de använda resurserna. 

Efter att ha markerat positionering i vår text letade vi efter hur dessa positioneringar bevisfördes. 

Till detta användes de retoriska resurserna. 

4.4 Offensiv och defensiv retorik och de retoriska resurserna 

I teoriavsnittet beskrev vi Potters uppdelning mellan offensiv och defensiv retorik. Det här kapitlet 

har för avsikt att konkretisera den här uppdelningens betydelse för undersökningen. Potter (2013; 

107f) menar att en god undersökning tar båda dessa aspekter i fokus. Vår studie har undersökt hur 

faktum byggs upp och hur de undermineras, något som ofta sker samtidigt.   

 

För att skapa offensiv och defensiv retorik används olika språkliga tekniker (Potter, 2013; 107f). 

Vissa tekniker användes oftare vid offensiv retorik och andra oftare vid defensiv retorik. De 

retoriska resurser som vår kodning utgick ifrån har Potter (2013) presenterat i sin bok “Representing 

Reality”. De retoriska resurserna och bruket av dem gav oss en representativ bild av hur fakta 
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konstruerades i denna kontext. De retoriska resurser som Potter beskriver är kategoriskt 

berättigande, detaljer, tid, corraboration, ironi, modalitet och out-there-ness. Dessa kommer i 

följande stycken att presenteras. 

 

Det första begreppet är kategoriskt berättigande. Kategoriskt berättigande handlar om att ett 

kunnande hos en aktör gör att denna aktör har lättare att få gehör för vad den säger och tycker. 

Vissa aktörer behandlas som att de är rättfärdigade att ha ett vetande om specifika saker och deras 

tyckande kan då behandlas som “mer rätt” än andra aktörers tyckande som inte besitter detta 

kategoriska berättigande. Vid till exempel en mordutredning kan en professor i kriminologi ges 

större vikt än ett vittne fastän vittnet torde ha mer vetskap om mordet men besitter då inte det 

kategoriska berättigandet som professorn gör. Kategoriskt berättigande ser främst till att bygga upp 

fakta (Potter, 2013; 151-163). 

 

Det andra begreppet är detaljer. Detaljer är en aspekt av berättandet och i rättfärdigandet av ett 

påstående. Ju mer detaljer ett berättande innehåller ju trovärdigare blir det. Beskrivning med hjälp 

av detaljer ökar trovärdigheten och vittnesbörden blir mer pålitlig. Det framstår såsom personen i 

fråga “var där”. Det här behöver inte fysiskt betyda att producenten var där men att det kan framstå 

som det. Bruket av detaljer konstruerar utrymme för ett faktaanspråk hos den som berättar. Detta 

kan exemplifieras med ett rättegångsförhör där ju mer detaljer en berättelse har ju trovärdigare blir 

den (Potter, 2013; 117f). Det är viktigt att göra en gränsdragning för vad som anses vara en detalj 

och vad som inte är. Vi har för avsikt att behandla detaljer som någonting där särskildheter beskrivs 

som om personen varit där (Potter, 2013; 162f). Detaljerna i berättandet kan också staplas upp i en 

tidsaspekt. Här läggs vikten vid att individen som berättar faktiskt har varit med över tid och, 

underförstått, har en större kunskap inom ämnet som diskuteras (Potter, 2013; 117f).  

 

En tredje resurs som Potter använder sig av är out-there-ness. Begreppet handlar om att 

producenten av det som sägs förflyttar fokus från en individuell subjektsposition till en mer allmän 

karaktär. Till exempel kan användandet av pronomen som ”man” konstruera föreställningar om det 

normala och det generella (Blomberg, 2010; 160).  

 

Den fjärde resursen är Corraboration och handlar om att man tillsammans med någon annan bygger 

en konstruktion. Det kan handla om att man fyller i varandras meningar eller använder någon 

annans resonemang och resonerar vidare (Salway, 2014; 157). Vi kommer dessutom att utreda 

användningen av den sjätte resursen, citering. Blomberg (2010) beskriver citering som ytterligare 

ett viktigt retoriskt begrepp. Citering är ett retoriskt begrepp där man positionerar sig i förhållande 

till andra i berättelsen, skapar kategorier men också skapar trovärdighet (Blomberg, 2010; 97).  

 

Den femte resursen som används för att konstruera fakta är Modalitet. Modalitet handlar om med 

vilken sanningshalt ett påstående uttrycks och på talarens grad av instämmande. “Kanske” och 

andra trevande ord sänker modalitetens sanningsanspråk (Winther Jørgensen, Phillips, 2014; 87f). 

Potter (2013; 112f) gör skillnad mellan främst två olika typer av modalitet i uttalanden. Dels 

uttalanden som är “starkt misstänkta” och “provisoriska” och å andra sidan uttalanden som påstås 

vara mer “stabila” och “oproblematiska”. För att finna de aktuella uttalandena i vårt material ämnar 
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vi utgå ifrån den hierarki som Potter beskrivit. I den finns nio stycken olika grader av säkerhet på ett 

uttalande. Det är denna hierarki vi ämnar gradera uttalandena i vårt material mot.  

 

Den klassiska beskrivningen av ironi är att det används i raka motsatsen till den egentliga 

meningen. Dock beskriver Potter (2013; 107) ironi som “tal eller text som underminerar den 

bokstavliga beskrivningen av versioner”. Alltså kan ironi inte bara användas genom att en individ 

säger en sak och menar den raka motsatsen utan också ha en underminerande funktion mot den 

tidigare utsagan.  

 

Av genomgången att döma kan vi sluta oss till två saker. Dels att de retoriska resurserna inte 

behöver användas separat. De är fullt möjliga att kombinera. Exempelvis Blomberg (2010; 96) visar 

att en beskrivning görs mer trovärdigt om detaljer och tid kombineras. En detaljrik beskrivning som 

också nyttjar tidsaspekter gör beskrivningen mer trovärdigt och att den faktiskt ägt rum. Vi kan 

därmed sluta oss till att resurser kombineras. Dessutom kan vi också sluta oss till att det inom varje 

retorisk resurs, även då vissa resurser sysslar mer med den ena än den andra, alltid finns ambitioner 

att bygga upp fakta, defensiv retorik och ambitioner att underminera andra fakta, offensiv retorik. 

Alltså kan samma retoriska resurs används i både den offensiva och defensiva aspekten.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Vår behandling av materialet har gjorts med de etiska regler som presenterats av Davidson och 

Patel (2011) i boken Forskningsmetodikens Grunder i åtanke samt Vetenskapsrådets (2011) etiska 

riktlinjer. Det är brukligt inom humaniora att utgå Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det första 

kravet som Patel och Davidson kallar för informationskravet handlar om att studieobjektet ska 

tillhandages information om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet handlar om 

deltagarens rätt att själv bestämma om denne vill deltaga i studien eller inte. Konfidentialitetskravet 

handlar om att uppgifterna som tillhandahållits ska hanteras varsamt och inte komma i andras 

händer. Nyttjandekravet betonar att informationen som tagits fram endast ska användas till studien 

och inte i något annat syfte. 

 

Kommunen själv är den som har tillgängliggjort den videoinspelning som arbetet utgått ifrån. De 

deltagande individerna är medvetna om videoinspelning. Många deltagare inleder sina tal med att 

inte bara hälsa till kollegor och ordförande utan också till åhörare på plats och de som ser mötet 

genom webben. 

 

Vår uppfattning är att politiker är angelägna om att rikta sig till allmänheten. Det främjar deras mål 

att få ut sin politik. Att materialet också finns tillgängligt för alla med en dator att ta del av talar 

också för denna punkt. Det är brukligt inom den här typen av analys att inkludera namn samt att inte 

be om samtycke från informanter. Partington (2003) skriver i sitt transkript namn på de offentliga 

personerna som figurerar i undersökningen. Partington ber inte heller om tillstånd för att bruka sitt 

material. Partingtons material fanns i likhet med vårt tillgängligt på webben (2003; 1). Vi ansåg 

därför att det var överflödigt att informera politiker och be om deras samtycke. Det var av samma 

anledning vi också valde att i resultatet inkludera både namn och partitillhörighet. Om det var av 
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ovidkommande huruvida vi använde en politikers namn eller ej ansåg vi att det underlättade 

struktureringen och tydligheten av texten om namn inkluderas. Det kan underlätta för läsaren att 

förstå huruvida det är en replik mot en tidigare utsaga eller inte som yttras. Det är dessutom svårt att 

avidentifiera politiker då partitillhörighet ändå har en tendens att lysa igenom för den erfarne på 

området.  

 

När vi hänvisade till vårt material hade vi en diskussion om vi skulle hänvisa med namn på 

personen eller namn på partiet denne tillhörde. Då det flera gånger under debatten figurerar två eller 

flera talare från samma parti upplevde vi att det kan skapa förvirring för läsaren om det endast stod 

partitillhörighet. Vi hade heller inte för avsikt att skapa associationen om att vi ville uttala oss om 

särskilt språkbruk emellan partier. Detta kan ha blivit fallet om partitillhörighet fått stor roll. 

Personens fulla namn är inte heller intressant då vi inte ville påtala specifika politikers retorik och 

inte heller peka på deras misstag eller lyckade framställning av ett ärende. Vi vill inte dra 

uppmärksamhet till varken talaren eller partiet utan till kontexten. Dock är det på grund av 

undersökningens fokus på positioneringen aktuellt med partitillhörighet och således kommer det 

inte göras någon hemlighet om partitillhörighet. Vi valde att inkludera efternamn och 

partitillhörighet på personen . Samma metod har också Partington (2003) brukat.  

 

4.6 Reflexivitet och vår forskarroll 
Med anledning av den forskartradition vi med arbetet ämnar placera oss i kommer en diskussion 

följa som rör forskarens roll. Det finns god anledning att i den här typen av undersökningar 

reflektera över sin egen forskarroll och undersökningen som utförs. Den här studien undersöker 

vilka retoriska resurser som används. Det gör vi utifrån antagandet om att retoriska resurser 

belägger och underminerar beskrivningar av verkligheten och gör att ting upplevs som sanna. Den 

här texten utför, precis som politikerna i kommunfullmäktige, ett försök att beskriva verkligheten. 

För att bygga vidare på samma resonemang och frågan detta öppnar för blir då; Vilka retoriska 

resurser används för att belägga berättelsen om retoriska resurser i politisk kontext (Potter, 2013; 

9)?  

 

Texten själv är en del av beskrivandet av verkligheten. Precis som att vi ämnar ta reda på hur fakta 

konstrueras bidrar vi själva med att skapa fakta. Det ligger i diskursanalysens natur att betrakta sin 

egen berättelse som en medkonstruktion. Vi får heller inte glömma den dubbla hermeneutiken. De 

begrepp vi sluter oss till kan också påverka indirekt världen och hur vi relaterar till den. Om vi 

påstår att retoriska resurser är det som nyttjas för att konstruera sanningar kanske det faktiskt blir 

vår upplevelse att de faktiskt konstruerar sanningar oavsett om de gör det eller inte. Det är endast ett 

sätt att se på världen.  Begreppet ”klass” var en konstruktion och nu ser vi klass varje dag och slåss i 

dess namn.  
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4.7 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011; 351f) menar att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier i kvantitativt inriktad 

forskning men att begreppen inte är lika relevanta i kvalitativ forskning. Reliabilitet står för att 

studien kan återskapas vilket blir svårt i en kvalitativ studie då förutsättningarna och samtalen är 

svåra att replikera. Det är svårt att replikera den sociala miljön och de sociala betingelserna. Dock är 

det fullt möjligt att åter titta på den video av kommunfullmäktige som vårt arbete utgått ifrån och 

replikera undersökningen därigenom. Vidare menar Bryman (2011; 352) på att den kvalitativa 

forskaren också, för att påvisa reliabilitet, bör möjligöra för framtida forskare att “gå in i en 

liknande roll”. Den här aspekten tillgodoser vi genom att utförligt beskriva vårt tillvägagångssätt.  

 

I ett arbete som detta med två författare är det relevant att också ha i åtanke arbetets 

interbedömarrelibilitet, det vill säga att de båda författarna på ett liknande sätt kommer överens om 

hur de ska tolka materialet (Bryman, 2011; 152). Vi har arbetet igenom arbetat utifrån samma 

beskrivningar av de aktuella begreppen. Vid ingången till materialet klargjorde vi också vad vi 

skulle leta efter. Arbetets generaliserbarhet är i likhet med många andra arbeten inom fältet relativt 

begränsad (Ibid.). Detta för att, som tidigare nämnt, materialets unika karaktär.  

 

Inte heller validiteten blir lika relevant i en kvalitativ studie då det handlar om att analysera samtal 

snarare än någon mätning av det som sägs i samtalet. Dock finns det relevans i vår studie för den 

interna reliabiliteten och den interna validiteten då det är viktigt att vi som forskar är överens om 

tolkningen av materialet och att det finns god överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéerna som används (Bryman, 2011; 351f).  

4.8 Sammanfattning av metod 

Den diskurspsykologiska metoden användes därför att utformningen av frågeställningen passade 

väl. Kommunfullmäktige i Uppsala har studerats dels för att det var av intresse för vår omgivning, 

dels för att dess tillgänglighet. Kodningen utgick ifrån Potter och Wetherells beskrivning och 

fokuserade på selektiv läsning och upprepad läsning. Offensiv och defensiv retorik är grunden i 

Potters resonemang om hur konstruktionen kämpar. Retoriska resurser används för att skapa 

trovärdighet. Vi utgick ifrån Davidson och Patels samt Vetenskapsrådets kriterier för forskning. För 

att påvisa vår forskarroll ville vi vara transparenta i undersökningen. Vi har diskuterat studiens 

tillvägagångssätt utifrån Bryman.   
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5. Resultat och analys 

5.1 Konstruktion av verkligheten  

Det förekommer hela tiden förklaringar och antaganden. Verklighetsarbetet pågår konstant. De 

viktigaste aspekterna av verklighetsarbetet i vårt material var hur problem och lösningar 

konstruerades. Problem och lösningar var de mest relevanta delarna av faktakonstruktionen i den 

här kontexten. Merparten av kapitlet ägnas åt dessa. De problem som konstruerades framstod som 

sammankopplade med den politiska motståndaren och kommer därför att användas i kapitlet 

Konstruktionen av ”de andra”. Problembeskrivningen och dess orsak var sammankopplad till 

konstruktion av ”de andra”. De lösningar som konstruerades framstod som sammankopplad med 

framställningen av sig själv och partiet. Därför kommer lösningar som fakta senare användas i 

kapitlet Konstruktionen av den egna positionen för att vi upplevde att närheten till lösningen var en 

relevant del i skapandet av positioneringen.  

 

5.1.1 Problem som fakta 

Kapitlet har för avsikt att klargöra hur problembeskrivningen görs till fakta. Att framstå som 

vetenskaplig nyttjas av Szatmári Waldau från Vänsterpartiet när hon talar om det fria skolvalet och 

hur detta har lett till ökad segregation. Det fria skolvalet är ett problem som inte är skapat utav 

henne utan indirekt av de borgerliga partierna i den förra majoriteten innan valet.  

 

Citat 1: Vi vet att Uppsalas skolor är segregerade. Det fria skolvalet får tyvärr den effekten att skolorna blir 

uppdelad, vi får skolor där elever som behöver mycket hjälp går och vi får skolor där elever som är mer 

självgående går. Vi kan se skillnad (.) i den socioekonomiska i klass när det gäller vilka skolor man går på(.) 

 

Szatmári Waldau konstruerar ett orsakssamband där ett fritt skolval leder till segregation mellan 

elever med stora hjälpbehov och elever med mindre behov av hjälp. Szatmári Waldau konstruerar 

en universell sanning som alla i rummet måste hålla med om. Problemet finns inte bara utan alla vet 

också om det.  

 

Problemet presenteras som fakta. Det är ett faktum som tycks ligga utanför något specifikt partis 

möjlighet att påverka. Det fria skolvalet leder automatiskt till segregation, oberoende av Szatmári 

Waldaus åsikt i frågan. En vetenskaplig framställning av statsvetenskapliga orsakssamband 

presenteras istället.  

 

Szatmári Waldau hade kunnat säga att “Uppsalas skolor är segregerade”. Detta hade varit ett totalt 

instämmande med påståendet (Winther Jørgensen, Phillips; 88). Istället förbinder hon sig lite 

mindre till påståendet då hon istället säger att ”Vi vet att Uppsalas skolor…”. Hon presenterar 

formuleringen som subjektiv modalitet snarare än en objektiv modalitet.  
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Vem som skapat problemet framgår inte uttryckligen i Szatmári Waldaus anförande. Alla 

närvarande vet att den borgerliga tidigare majoriteten var de som presenterade det fria skolvalet. 

Istället kan hon endast “tyvärr” stå och se på då det naturliga orsakssambandet tar vid.  

 

 Hon använder ett negativt laddat ord, segregation. Segregation är ett ord vi har dåliga associationer 

till. Segregation är ingenting vi vill ha. Det framgår i meningen på rad två att Szatmári Waldau 

tycker att segregationen i det här fallet handlar om en uppdelning mellan “självgående elever” och 

“elever som behöver mycket hjälp”.  

 

Vi förstår att ytterligare en negativ effekt av det fria skolvalet är att det leder till att skolor blir 

uppdelade efter socioekonomisk klass. Orsakssambandet lyder som så att ett fritt skolval leder till 

uppdelade skolor efter socioekonomisk situation. Återigen kan vi se hur orsaksambandet inte är 

skapat av Szatmári Waldau utan finns bara där. Det är sanning. De socioekonomiska skillnaderna är 

någonting “vi” alla kan se. Det finns inget dolt i dessa uppgifter. Szatmári Waldau redovisar 

“offentliga uppgifter”. Hon positionerar sig själv långt ifrån uppgifterna och förmedlar dem bara. 

De som står bakom uppgifterna är ju “vi” alla. Påståendet framstår som om det vore det kollektiva 

medvetandets information. Kunskap vi alla har. Det här är ett tydligt exempel då Out-there-ness 

används. Szatmári Waldau beskriver endast ett naturligt förekommande orsakssamband. Hon är 

endast förmedlare av fakta som läggs fram i en naturvetenskaplig anda där X leder till Y. Detta vet 

vi, egentligen. Szatmári Waldaus avstånd till problemet är på samma distans som forskaren har till 

sitt problem.  

 

Szatmári Waldaus konstruktion uttalar inte orsaken men detta gör Andersson när hon pratar om 

problemet med skolan. Den inledande delen av debatten handlar till stor del om olika presentationer 

av tillståndet för skolan i Uppsala. Det första anförandet i debatten görs av kommunalrådet 

Andersson från Socialdemokraterna som, efter valet, är den nya ordföranden i utbildningsnämnden. 

Andersson inleder med att förskjuta ansvar och påvisa att det ekonomiska underlaget i kommunen 

var undermåligt redan vid tiden för övertagandet. Andersson säger; 

 

Citat 2: När vi fick det ekonomiska underlaget för beräkningar av ny revidering av budgeten gick jag in för att 

göra tuffa omprioriteringar för att nå dem här högt ställda förväntningarna på skolans område som den 

rödgröna majoriteten har. Men jag gick inte in med tanken på att vi skulle behöva göra tuffa omprioriteringar 

för att skydda skolan ifrån nedskärningar. Och det var faktiskt det som med det ekonomiska underlag som låg 

sen i våras så hade det inneburit kraftiga nedskärningar på grundskolan och pengarna hade inte räckt särskilt 

långt för att nå ytterligare eller höjda ambitioner på förskolans område eller på andra viktiga områden för att 

stärka kvalitén i skolan. Jag är besviken och ledsen för att utgångspunkterna var på det sättet men jag är ändå 

stolt över att vi har kunnat klarat av att göra de här tuffa prioriteringarna för att ändå skydda dem eller skydda 

skolan från dem nedskärningar som vi faktiskt såg framför oss.  

 

Problemet med skolan är tudelat. Dels är det ekonomiska underlaget problematiskt. Andersson 

säger att kraftiga nedskärningar hade varit aktuellt om inte saker förändrats. Dels är bilden av 

skolans ekonomiska underlag dold och måste “faktiskt” informeras om. Det här innebär också ett 

problem.  
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Problemet med det ekonomiska underlaget i skolan konstrueras med hjälp av tidsbestämmelser som 

påvisar händelseförloppet. Beskrivningen som Andersson ger bevisförs genom att markera när 

denna händelse ska ha inträffat. I detta fall handlar det om “i våras” samt de nedskärningar som “vi 

faktiskt såg”. Andersson betonar upprepade gånger att de var ”tvungna att göra tuffa prioriteringar”. 

De här tuffa prioriteringarna var en konsekvens av utomståendes och majoriteten självas högt 

ställda förväntningar på området.  

Problemet med det dolda ekonomiska underlaget bottnar i att majoriteten precis har uppfattat det 

här problemet. Det framstår som att det av en händelse dök upp på deras fat. De blev förvånade. 

Andersson hade inte gått in med tanken på att göra så omfattande nedskärningar. Hennes planering 

havererade. Om man blir förvånad av någonting kan man inte, åtminstone medvetet, ha gjort 

någonting som föranlett problemets uppkomst. Avståndet till problemet blir större.  

 

Manell är i allra högsta grad medveten om problemet med majoritetens syn på lärande. Det går 

nästan osagt att det i en politisk kontext finns problem med de andra. Denna gång handlar det om 

problemet med de andras syn på lärande. Detta citat är taget från Manell. 

  

Citat 3: Kan det va så att majoriteten har blivit klokare på det här halvåret.[...] Och att det fria skolvalet 

gynnar en uppdelning mellan begåvade och obegåvade elever. Jag är ganska glad över att man inte har kvar 

formuleringar som vittnar om en sån syn på lärande, barn och unga. Jag tycker inte den är lämplig. Eller så är 

det kanske så att man har insett att studiemotiverade flickor kanske inte är det största politiska hotet(.) Och 

det är inte deras uppgift att fixa skolresultaten. Den ligger hos vuxenvärlden. Hos dom skickliga lärarna. Som 

får mer tid till undervisning. (…) Jag kan konstatera att den rödgröna budgettexten är ganska lik alliansens på 

många punkter. Olika varianter på Folkpartiets skolpolitik. Även om jag då tycker förstås att originalet är 

bättre än kopierna. 

 

Manell har sedan en lång tid tillbaka kommit till insikt om vilken syn på lärande man ska ha. Vi 

förstår att majoriteten precis har kommit till samma insikt. Under det senaste halvåret har 

majoriteten också kommit till insikt eftersom flera skrivelser tagits bort. Problemet fanns dock. 

Konstruktionen bevisförs genom att beskriva händelseförloppet. Den kunskapsmässiga renässansen 

för majoriteten har skett över en bestämd tidsperiod. Det finns skillnader mellan tillfälle A (den 

första budgetpropositionen) och tillfälle B (den reviderade budgetpropositionen). Dessa skillnader 

bevisförs med tid. Problemet med synen på lärandet bevisförs med tidsangivelser.  Manell 

konstruerar sig själv som en kontrollant av majoritetens politik. 

 

Lagerqvist från Moderaterna kontrollerar felaktigheter i debatten. Alla problem har inte en tydlig 

orsak. Det är för Lagerqvist ett problem att folk inte uppfattar de skillnader som finns mellan 

partierna. Skillnader som han påstår finns. 

 

Citat 4: Väl talat, allianssyster. Jag gick upp på den här frågan för att ordet valfrihet[...]Ett mycket vackert ord. 

Och så var det en som sa att ”ja vi tycker ju lika, det finns ingen skillnad, detta är ingen höger vänster-fråga, vi 

tycker ju alla om valfrihet, vi vill ju alla det, jag förstår inte vad vi diskuterar, alla är ju överrens”[...]Tänkte 

bara påminna hur det har vart och hur det är. När jag började skolan 1976 fick mina föräldrar hem ett litet brev 

i brevlådan där det stod ”Eran son Markus ska börja Mössebergsskolan klass 1e” tror jag det var. Ingen frågade 

vad han ville gå för skola eller om han ville gå nån annan stans eller så.[...]När mina barn börja skolan fick vi 

hem ett brev, Nu ska ditt barn börja skolan. Vilken skola vill du att ditt barn ska gå i[...]Säg att inte att politik 
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inte gör skillnad. Säg inte att det inte finns skillnader mellan rött och blått. Mellan vänster och höger. Säg inte 

att det var bättre förr och att det är sämre nu. Det är bättre tider nu. 

 

Lagerqvist exemplifierar skillnaderna mellan partierna genom att diskutera valfrihet och vikten av 

att ha ett val när det gäller ens skolgång. Han berättar om hur det var när han började skolan och 

den valfrihet som saknades. Lagerqvist målar upp en aktör som har erfarenhet och ett kunnande när 

det kommer till skolan för att han varit med. Han nyttjar sin egen erfarenhet och bevisför därigenom 

sin historia och använder härigenom kategoriskt berättigande.  

 

Lagerqvist är också en förälder. Detta är något som tillskriver Lagerqvist ett kunnande i frågan om 

föräldraskap om knyter an till hans första del i anförandet om den familjära relationen till sin 

“allianssyster”. En förälder ska vara ansvarsfull och en förälder ska ha kärlek till sina barn. Den 

valfrihet som Lagerqvist pratar om blir ett självklart val för alla vill väl sina barns bästa. Han 

sammankopplar grundläggande primitiva föräldraegenskaper med valfrihet och hur dessa kan 

förenas. Föräldrar är här en del av konstruktionen, det blir den ideala förälderns uppfattning 

Lagerqvist appellerar till. Den ideala föräldern väljer valfrihet.  

 

Det är inte Lagerqvist fel att folk inte uppfattar skillnader mellan partierna i frågan om valfrihet. 

Tvärtom belyser Lagerqvist genomgående de skillnader som finns mellan partierna. Han citerar en 

påhittad, om än verklighetsbaserad, individ. Den här individen upplever det finnas enighet i frågan 

om valfrihet. Den påhittade individen riktar sig Lagerqvist till och försöker övertyga om problemets 

existens.  

 

Oenigheten kring valfriheten görs alltså genom att å ena sidan citera hur en påhittad person kan 

uppfatta situationen och hur denna bild sedermera problematiseras av den korrekta uppfattningen av 

problemet som bevisförs med kategoriskt berättigande.  

 

Det finns enligt somliga också oenighet om invandringspolitiken. Alm från Sverigedemokraterna 

konstruerar problemet med invandringspolitiken.  

 

Citat 5: Den stora segregationen som uppstått i Gränby, Gottsunda, Sävja och Stenhagen, den vittnar iallafall 

om att den ansvarslösa invandringspolitiken den har satt sina spår eftersom man från regeringen har haft den 

typen av politik och samtidigt Uppsala har valt att följa med på det och man har tagit sig vatten över huvudet 

vilket är väldigt tydligt i vissa områden här då. Eh sen har vi ju en ytterligare en kostnadspost som kanske vore 

lite intressant att få reda på också eftersom flyktinginvandringen för ju med sig en anhöriginvandring och då 

kanske dom vore intressant om Uppsala kommun får ersättning för dom många tusentalskronor extra som vissa 

nyanlända elever får. 

 

Bevis för problemet med den ansvarslösa invandringspolitiken finns genom att bara titta på 

segregationen i ett antal av Uppsalas statsdelar. Dessa detaljer ser till att bekräfta den ansvarslösa 

invandringspolitiken. Alm förväntar sig att försök ska göras till att underminera hans beskrivning. 

Det kan vi se i hans användande av ”i alla fall”. Det antyds att vad än de andra säger, vilka andra 

rivaliserande beskrivningar som finns, kan man i alla fall inte bortse ifrån detaljerna om hur det ser 

ut i några av Uppsalas stadsdelar. Invandringspolitiken har också satt ”spår”. Spår är ett fysiskt 
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bevis för att ett djur eller liknande faktiskt varit på en speciell plats. Det framgår inte hur spåret ser 

ut den här gången men vi förstår att det precis som spåret i vildmarken är en objuden gäst.   

 

5.1.2 Lösningar som fakta  

Det logiska steget att gå när man precis diskuterat problem blir att diskutera hur lösningar 

konstrueras. Vi ser i vårt material många konstruktioner av lösningar. En lösning konstruerar 

Manell som representerar Folkpartiet. Hon för resonemanget om att de skickliga lärarna kan lösa 

problemet med negativ kunskapsutveckling till positiv om de endast får chansen.  

 

Citat 6: Skickliga lärare gör skillnad. Å de är förväntningarna som formar framtiden. Och de här blir ju en 

fortsatt utmaning för Uppsala särskilt när det gäller betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor. En skola i våras 

hade, hade där pojkar hade högre betyg än flickorna. En, det var Gottsundaskolan. I sex skolor är skillnaden 

mellan 43 till 53 meritpoäng i snitt. Sedan 2007 så har gapet mellan pojkar och flickors betyg minskat. Men det 

är fortfarande oacceptabla skillnader. Och det här är här dom skickliga lärarna, förskolelärarna, 

fritidspedagogerna kommer in. Mer tid till undervisning (.) och möjlighet till utveckling.[...] Och jag vill 

instämma i de som Marta Obminska tog upp i sitt anförande.  

 

Manell påtalar att lärarna kommer att förbättra resultaten om de endast ges mer tid till undervisning. 

Det ges i Manells anförande inget utrymme för tveksamheter. I citatet “Skickliga lärare gör 

skillnad” konstruerar hon en verklighet som ingen egentligen kan ifrågasätta. Hon konstruerar 

någonting som är faktiskt. I ytterligare ett citat konstruerar hon samma typ av fakta; “[Uppgiften att 

fixa skolresultaten]Den ligger hos vuxenvärlden. Hos dom skickliga lärarna. Som får mer tid till 

undervisning.” Folkpartiet är de som ger mer tid till undervisningen. Om läraren får mer tid till 

undervisning kommer resultaten förbättras. Folkpartiet är lösningen.  

 

Att konstruera lärare som skickliga och om de endast får tid så kommer goda resultat följa är ett 

retoriskt arbete som ser till att betona ett faktum om att om människan ges möjligheter kommer hon 

lyckas. Det framstår som en grundbult i den Folkpartistiska retoriken. Den här konstruktionen är 

defensiv. De höga sanningsanspråken gör att faktumet blir svårare att kritisera. 

 

Manell konstruerar en människa som fungerar utan kommunen. Hennes människa är inte beroende 

av kommunen utan fungerar bara hon får möjligheter. Det skapas en kontrast mellan kommun och 

invånare. Invånare fungerar då de får möjligheter. Kommunens syfte bör alltså vara att tillfredställa 

invånarnas möjligheter och därefter kommer ett kausalt samband ta vid som oundvikligt leder till, i 

det här fallet, positiva skolresultat. Manell lösgör individen från politiken. Lennartsson från 

Centerpartiet bygger en liknande lösning om människan och hennes potential. 

 

Citat 7: Samtidigt så har skillnaderna mellan skolornas kunskapsresultat ökat. Det är (.) inte bra. Det är dock 

fullt möjligt för varenda skola i vår kommun att med rätt åtgärder vända oönskad trend. En viktigt förutsättning 

för detta är, hör och häpna, inte nödvändigtvis mer pengar utan våra skolledare. För att visa att vi menar allvar 

med våra s (.) med att större befogenheter och ansvar ska ges till förskolechefer och skolledare. Sid 2. 22 

respektive 18 anser centerpartiet att vi bör se över möjligheterna [...] En annan viktig förutsättning är våra lärare. 

[...] Det måste få vara så att skicklighet och engagemang ska märkas i lönekuvertet. Det är en stark drivkraft vad 

man än tycker om det. Tyvärr kan jag inte hitta någon skrivning om satsningar på karriärtjänster i majoritetens 
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IVE. [...]Men vi tror det är viktigt att i ett första skede skapa incitament för utbildning engagemang och 

skicklighet. Det kommer också att leda till en generell löne löneökning och höjd status för hela yrkeskåren.  

 

Lennartsson säger; “Det måste få vara så att skicklighet och engagemang ska märkas i lönekuvertet. 

Det är en stark drivkraft vad man än tycker om det.” Med lite mindre sanningsanspråk än hennes 

kollega (“Det måste”) betonar Lennartsson att någonting som på en grundläggande nivå driver 

människan är möjligheten att få sitt engagemang betalt. Det framstår som ett faktum som ligger 

utanför Lennartssons egen påverkan. Lennartsson förmedlar endast den här kunskapen. 

 

I citatet säger Lennartsson “vad man än tycker om det”. Med den här konstruktionen räknar 

Lennartsson med att det finns de som inte håller med henne. De som inte håller med henne gör det 

dock inte på grund av de har en god vetenskaplig grund till det, som Lennartsson har, utan för att de 

har baserat sin uppfattning på löst “tyckande”. De som motsätter sig Lennartsson konstruktion gör 

det på grund av att de låtit känslor styra över sin uppfattning. “Tyckande” är negativt förstår vi. 

 

Det här är ett tydligt exempel på defensiv retorik då Lennartsson förväntar sig att andra ska försöka 

underminera hennes konstruktion. Hon skyddar då sin konstruktion med att inkludera den 

förväntade undermineringen i en kategori tillsammans med löst tyckande och annat ovetenskapligt. 

 

Detta resonemang som Lennartsson för mynnar senare ut till ett konkret förslag i form av satsningar 

på karriärtjänster. Det är dessa satsningar på karriärtjänster som enligt Lennartsson är den konkreta 

lösningen på problemet och det blir en skiljelinje mellan oppositionens och majoritetens förslag till 

IVE. Lösningen karriärtjänster görs till fakta genom det orsakssamband som konstrueras. 

Karriärtjänster skapar incitament som leder till “generell löneökning för hela yrkeskåren” och 

“vändandet av oönskad trend”.  Den här utformningen leder till en framställning som skyddar sig 

mot underminering och rivaliserande beskrivningar. 

 

Andersson bidrar i sin replik med en rivaliserande konstruktion av vad hon upplever vara lösning på 

problemet med ökande kunskapsskillnader. 

 

Citat 8: Sen vill jag också instämma i fleras eh (.) i flera av dem inlägg som har varit här idag under debatten 

att en utav dem dom viktigaste resurserna för skolan är naturligtvis dom pedagogiska eh ledarna och också 

skolledarna. Och jag är novis på skolans område men det framstår ändå för mig med alla önskvärd tydlighet att 

resurser är en sak eh men resurser kommer inte hjälpa om inte vi har skapat förutsättningar för lärare att klara 

av sitt pedagogiska uppdrag och för skolledare att känna sig trygga i sitt arbete att leda skolans verksamheter. 

 

Andersson använder sig av corraboration då hon inledningsvis ger medhåll för de andra 

berättelserna som presenterats.  Hennes ambition är dock att ”omarbeta” deras konstruktion. Efter 

ett tag förstår vi att hon har för avsikt att underminera den lösning som presenterats och konstruera 

hennes egen. Detta gör hon genom att konstruera bilden av att skolans mänskliga resurser endast är 

en mindre del av lösningen. Att den lösningen som oppositionen lagt fram i sig inte är tillräcklig 

utan är beroende av att politiker “skapat förutsättningar för lärare att klara av sitt pedagogiska 

uppdrag”. Det antyds att Manell och Lennartsson har en ofullständig bild av problemet och då också 

en ofullständig bild av lösningen. Positioneringen mot deras beskrivning blir att de har en för enkel 
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lösning. Oppositionen har en för enkel lösning till skillnad från majoriteten som fullständigt har 

förstått problematiken.  

 

Manell lösgjorde läraren från kommunen. Andersson konstruerar motsatsen till detta genom att 

påvisa att läraren är beroende av de förutsättningar som kommunen utgör. De lösningar som 

presenterats av alliansen, att lärare ska få möjlighet att nå sin fulla potential, att få betalt för sitt 

engagemang är helt beroende av den struktur de befinner sig i. Således är det en lösning som är 

viktigare att fokusera på istället för de mindre betydelsefulla lösningarna alliansen tillsammans 

presenterat.  

5.2 Konstruktion av “de andra” 

I materialet finns många konstruktioner av ”de andra” såsom elever, lärare, skolledare, och forskare. 

De som blir betydelsefulla är de andra som konstrueras i samband med det problem som görs. 

Konstruktionen av de andra är sammankopplad med vilken problembeskrivning som presenterats. 

“De andra” beskylls ofta vara orsaken till problemet.   

 

5.2.1 Majoriteten är ”de andra” 

Folkpartiets Manell konstruerar ett problem. Problemet är att majoriteten är och har varit dåligt 

informerade om lärande bland barn och unga. I citat 3 så får vi reda på att de rödgröna hade en 

olämplig politik och hade en oklar politik. Manell ber om förtydliganden kring vilken politik som 

ska bedrivas. “Kan det va så att majoriteten har blivit klokare på det här halvåret?” Hon lyfter 

därefter fram ett tidigare förslag till IVE som de rödgröna föreslog innan valet och börjar därefter 

påtala de skillnader som finns mellan den budget som framförts idag och den budget som lades fram 

tidigare. Den budgeten som debatteras idag är mer lik Folkpartiets. Anledningen till att de 

rödgrönas båda budgetar skiljer sig åt är att de rödgröna idag har blivit klokare. De har kommit till 

insikt att de lösningar som tidigare presenterats inte var kloka. Av den ironiska tonen i Manells 

beskrivning att döma förstår vi att de rödgröna tidigare har varit okunniga.  

 

I det tidigare förslaget till IVE fanns enligt Manell formuleringar såsom “uppdelning mellan 

begåvade och obegåvade elever”. Något som hon ser som “ inte lämpligt”. Också detta något som 

belyser de rödgrönas ignorans. I de rödgrönas okunnighet ligger också en allvarligare del där man 

har en syn på barn, unga och lärande som är dålig. Har man en skev syn på en så stor del av 

Uppsalas befolkning så kan konsekvenserna bli allvarliga. Ord som “ganska” och “jag tycker” tar 

dock ner allvarlighetsnivån på det hon yttrar.  Hon använder i meningen efter sig av ironi. Även om 

Manell vill visa på att de andras politik är skev så vill hon inte göra för stora yttringar och använda 

för hårt språk. När hon beskriver de rödgrönas syn på barn, unga och lärande som inte lämplig så 

skulle hon kunnat välja att säga att den till exempel var felaktig. Det är därför ”de andra” 

konstrueras med ett försiktigt språk som markerar avstånd försiktigt.    

 

Ett liknande sätt att definiera ”de andra” nyttjas av Lagerqvist. Problemet var att folk inte visste om 

de skillnader som fanns mellan partierna i frågan om valfrihet.  Lagerqvist inleder med ett familjärt 
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förhållningssätt i citat 4 men tar sedan en vändning . “Säg att inte att politik inte gör skillnad. Säg 

inte att det inte finns skillnader mellan rött och blått. Mellan vänster och höger. Säg inte att det var 

bättre förr och att det är sämre nu. Det är bättre tider nu.” Med Lagerqvist ordval och upprepning 

“säg inte” så trycker han på att det är en annan aktör som har sagt något. Denna aktör har sagt att 

skillnader inte finns mellan partierna i valfriheten. Lagerqvist visar tidigare i sitt anförande att det 

finns skillnader, främst i huruvida skolan frågar barnet om i vilken klass denne vill gå i. Problemet 

med att folk inte tror det finns skillnad mellan partierna är skapat av en majoritet som Lagerqvist 

konstruerar som oinformerad om problematiken på området. 

 

Lagerqvist gör ett tydligt ställningstagande för valfriheten och dess familjefrämjande egenskaper 

och påvisar på hur de andra inte tycker likadant i frågan. Lagerqvist förknippar hans upplevelse av 

valfrihet med positiva aspekter och att den andra sidan av valfriheten, begränsad valfrihet, till något 

som gör att bästa kompis i Mössebergsskolan inte får gå i samma klass. De är majoriteten, de andra, 

som står för denna syn på valfriheten.   

 

5.2.2 Etablissemanget är ”de andra” 

Sverigedemokraternas Alm beskriver i citat 5 problemet med invandringspolitiken i Uppsala samt 

övriga Sverige. Den i hans ögon dåliga invandringspolitiken skapar dålig integration som i sin tur 

leder till utanförskap och segregation.  Han beskyller inte enbart en part utan väljer att föra över 

problemet på både de rödgröna som tidigare styrt nationellt och alliansstyret som den senaste 

mandatperioden styrt Uppsala kommun.  

 

Citat 9: När det gäller invandringsmottagandet och integrationen så är det såklart tråkigt att (.) de rödgröna har 

missuppfattat det som själva tidigare bedrev så framgångsrikt. Just invandringspolitiken. För bara tio år sen så 

såg det mycket bättre ut under Göran Perssons tid. Då var nivåerna betydligt mer hanterbara nationellt sett och 

då även i Uppsala kommun. Nu har vi haft alliansregering och alliansstyre i Uppsala kommun under ett antal år 

och situationen har kraftigt försämrats när det gäller utanförskapet och segregationen. 

 

I Alms beskrivning finns två nivåer av politik som han motsätter sig. Å ena sidan kritiseras Uppsala 

Kommun och den lokala flyktingpolitiken och å andra sidan kritiseras invandringspolitiken på ett 

nationellt plan. Den lokala invandringspolitiken är en konsekvens av den nationella. Om det felar på 

det nationella planet felar det på det kommunala.  

 

I sitt anförande utnyttjar Alm en tidsaspekt för att belägga konstruktionen av hur läget var nationellt 

för “tio år sen”. “Tio år sen” talar om för mottagaren att den här kunskapen faktiskt har funnits hos 

“de rödgröna”. Under de senaste tio åren har “de rödgrönas” kunskap sedan, antyds det, 

korrumperats till att idag inte kunna bedriva en framgångsrik invandringspolitik och istället tillåta 

“icke hanterbara” nivåer både på den nationella nivån och i kommunen. De rödgröna har blivit 

okunniga. De var kunniga. Nu är de okunniga.  

 

Genom att visa att problemet har skapats av främst de rödgröna på ett nationellt plan skapas en 

positionering mot de rödgröna också på ett lokalt plan. Deras partiers okunnighet har lett till 

problemet. Det är endast indirekt riktat mot de lokalt rödgröna. De har trots allt inte styrt i 
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kommunen under de senaste åren. Alm håller därför inte dem ansvariga utan endast “medskyldiga” 

till deras partier på nationell nivå.   

 

Alm motsätter sig inte bara “de rödgrönas” invandringspolitik. Även alliansen har bidragit till en 

“kraftigt försämrad situation”. Alm motsätter sig hela etablissemanget genom att beskriva 

problemet som en konsekvens av etablissemangets politik. Alm konstruerar en identitet där hans 

parti först och främst är ensamma och har dessutom ensamt rätt i frågan.  

 

5.2.3 Opposition är ”de andra” 

I citat 3 beskyller Andersson oppositionen för den ekonomiska situationen. Den nuvarande 

oppositionen är de som överlämnade det undermåliga tillståndet, de är orsaken till problemet. Det 

skapas omgående två olika poler i debatten. Å ena sidan den opposition som överlämnar en dålig 

ekonomi samt en mottagande rödgrön majoritet som har stora ambitioner och högt ställda 

förväntningar.  

 

Andersson distanserar sig inte bara från problemet utan distanserar sig också indirekt från skaparna 

av problemet, oppositionen. Med bruket flera gånger av kraftiga uttryck såsom ”tuffa prioriteringar” 

och ”skydda från nedskärningar” betonar Andersson att det påfrestande arbete som måste utföras 

sedan den ekonomiskt oansvariga oppositionen fått bestämma under den senaste mandatperioden. 

Sammanhanget talar om för mottagaren att Andersson kände sig ”lurad” av oppositionen. 

Oppositionen framstår som oärlig medan majoriteten framstår som ärlig. 

 

Andersson talar om att problemet är skapat av oppositionen. Det är skapat av oppositionen därför att 

de tidigare haft makten.  Andersson konstruerar en opposition som har, förstår vi av att de rödgröna 

har höga ambitioner, låga ambitioner och som också fört en politik som lett till att bland annat 

förskolan inte har haft tillräckliga resurser för att, som det antyds, nå den kvalité som invånarna 

förväntar sig. Oppositionens arbete är inte tillräckligt för att nå upp till den nivå invånarna (”Vi 

alla”) ställer. 

 

5.2.4 Staten är ”de andra”  

Precis som att Alm beskyller de styrande på nationell nivå för problemet i Uppsala Kommun gör 

Wärnsberg samma sak när han distanserar sig från problemen i kommunen och lägger ansvaret på 

staten. Wärnsberg menar att problemet är skapat i riskdagens där alliansens budget har gått i genom 

och på så sätt skapat den ekonomiska situationen som finns i Uppsala kommun.  

 

Citat 10: Det hände nämligen att det var en omröstning i riksdagen där alliansens budget går igenom, det är 

staten, den statliga politiken som har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken och det ställde till problem för 

kommunen när vi ska försöka genomföra det på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Wärnsberg gör här problemet till något som majoriteten inte kan påverka. Den arbetsmarknad som 

nu finns i Uppsala kommun menar Wärnsberg är påverkad av omröstningen i riksdagen där 

alliansens budget gick i genom. Riksdagens budgetbeslut trumfar alla beslut som kan tas i kommun 
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på ämnet. Det Wärnsberg gör är att han förskjuter ansvaret på arbetsmarknaden i kommunen till 

riksdagsnivå. Kommunen kan inte styras ansvarsfullt om staten lägger en sådan budget. Ansvaret 

ligger inte hos kommunen utan de är alltså de andra, staten som har ansvaret. Den arbetsmarknad 

som nu finns i Uppsala kommun menar Wärnsberg är påverkad av omröstningen i riksdagen där 

alliansens budget gick i genom. Riksdagens budgetbeslut trumfar alla beslut som kan tas i kommun 

på ämnet. Det Wärnsberg gör är att han förskjuter ansvaret på arbetsmarknaden i kommunen till 

riksdagsnivå. 

 

Det är inte bara de rödgröna med Wärnsberg i förgrunden som skapar en utomstående kraft i form 

av staten som är med och påverkar politiken i Uppsala. Obminska kan på en viss nivå hålla med 

Wärnsberg. “Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknad och sysselsättningspolitiken 

men det är viktigt att Uppsala kommun känner ett kompletterande ansvar”. Vi kan se att ansvaret 

läggs på staten, och att Uppsala kommun endast har ett kompletterande ansvar. Både Wärnsberg 

och Obminska väljer att använda uttrycket “huvudansvaret”.  

5.3 Konstruktion av den egna positionen  

Konstruktionen av den egna positionen är tätt sammankopplat med de lösningar som presenteras. I 

samband med den presenterade lösningen lär vi oss ofta också om var i diskursen den egna 

positionen befinner sig. Den deiktiska markören “vi” utredas främst i kapitlet.  

5.3.1  Olika former av ”vi” 

Under denna rubrik klargör författarna vilka “vi” som konstrueras. En uppdelning görs också efter 

vad som är signifikativt för gruppen. Vårt resultat visar att “vi”-gruppen främst framställdes som en 

grupp som antingen är ansvarsfull eller en grupp som är utsatt. 

 

Det vanligaste användandet av “vi” inbegriper det egna partiet. Lennartsson anför i citat 7 att ”Vi”, 

Centerpartiet, är de som tar problemet på allvar. Centerpartiet har insett allvaret och är fortfarande 

inte avskräckta att ta ansvar. Centerpartiet framstår i den här konstruktionen som modiga och 

ansvarsfulla genom att vara benägen att ge bort befogenheter till lärare. Det är dessutom 

Centerpartiet som väljer att satsa på och placera sin tillit hos individen. I hennes konstruktion av 

partiet konstruerar hon också sig själv som en del av partiet och hon kan då säga saker som 

representant för Centerpartiet. “våra skolledare” “våra lärare” innefattar inte bara Centerpartiet. Det 

är inte bara Centerpartiet som har lärare i Uppsala utan det är hela kommunens lärare.  

 

”Vi” kan också innefatta en större koalition som när Lagerqvist pratar om alliansen. Lagerqvist 

konstruerar ”vi som opposition”. Lagerqvist har sitt anförande efter Johansson från 

Kristdemokraterna. Det första han yttrar i sitt anförande är “Väl talat, allianssyster.” Vi kan här se 

att Lagerqvist konstruerar sig själv som inte bara en del av en allians utan gör också en mycket mer 

familjär positionering då han använder metaforen “allianssyster”. Det här visar på en närmast 

familjär relation till Johansson, systrar och bröder. Det är djupt förankrat i människor medvetande 

vilken relation som finns mellan syskon. De allra flesta har en bild av en relation mellan syskon 

som kärleksfull och varm. De är rimligt att anta att Lagerqvist också delar denna syn på 
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“syskonkärlek” och således konstruerar en aktör med nära relationer till sina kollegor. Alliansen är 

en familj och en familj är enig.  

 

Anderson försöker också skapa enighet med en grupp. Andersson konstruerar vi som majoritet. När 

Andersson i citat 2 säger “vi” menar hon inte sitt eget parti utan den rödgröna majoriteten. Vi lär 

oss att den rödgröna majoriteten är beskyddande. Det här fungerar som en positionering mot den 

ambitionslösa och ekonomiskt oansvariga oppositionen. Andersson arbetar genomgående med 

pronomen. Andersson använder ordet ”Vi” tolv gånger under sitt inledande anförande. Vilka som 

innefattas av ”vi” skiftar från att innehålla hela Uppsala Kommuns invånare till att endast inkludera 

den nya utbildningsnämnden. Främst innehåller ”Vi” den rödgröna majoriteten. Det är den gruppen 

som Andersson också tycks ha ambitionen att bilda konsensus med.   

 

En annan positionering med hjälp av ”vi” är den med kommunen. Wärnsberg konstruerar vi som 

kommun. Vi kunde i Citat 10 utläsa att det är de andra, staten, som bär ansvar för kommunens nu 

bristfälliga budget. I citatet konstruerar Wärnsberg ett “vi”. Ett vi som utgörs av kommunen. En 

kommun som blir lidande för statens ekonomiska beslut. “Vi” innefattar hela kommunen. 

Oppositionen såväl som majoriteten. “Vi” är riktat till alla partier och medborgare i kommunen och 

kan tolkas som om man står enade inför en stat med mycket mer makt. Wärnsberg likställer sitt 

parti med kommunen.  

 

Wärnsberg försöker konstruera en enighet mellan alla medborgare i kommunen om att problemet 

ligger i att staten har det mesta inflytande på arbetsmarknadspolitiken. Wärnsberg konstruerar ett 

problem som ingen i kommunen kan påverka. Wärnsbergs konstruerar ett distanserat problem som 

ligger hos en utomstående part och som gör att det skapas konsensus bland kommuninvånarna.  

 

Kommuninvånarna används också av en annan politiker. Alm konstruerar vi som publik. Alm 

skapar ett ”vi” med en utomstående aktör då han regelbundet nämner de som lyssnar på denna 

debatt. Tidigare i metodavsnittet tog vi upp att kommunfullmäktigemötet livesänds på webben och 

kan då i teorin följas av alla med en dator. Alm säger att: “Vem är det som står för exempelvis 

försörjningsstöd efter år 3 i den här kommunen. Det vore jätteintressant för dom som lyssnar på den 

här debatten att kanske få reda på.” Det Alm gör är att han sätter sig själv i en större grupp. En 

grupp som gärna vill höra vad som händer efter försörjningsstödet upphör. Alm konstruerar sig här 

inte som en politiker i en talarstol utan också ett form av språkrör för en större anonym massa. Alm 

flyttar sitt egenintresse till att vara ett sändebud för dem. Alm identifierar sig med massan och 

distanserar samtidigt massan (och han själv) från majoriteten vars metoder ifrågasätts.  

 

Aktören som inte talar, publiken, konstrueras som ständigt ifrågasättande. Den är enligt Alm alltid i 

behov av förtydliganden och nyfiken på saker och tings egentliga betydelse. Lagerqvist menar 

också att publiken är noggranna lyssnare och kan se igenom floskler. Alm konstruerar sig själv som 

representant för publiken och dess intressen.  

 

Szatmári Waldau använder också en aktör som inte säger någonting men som har full information. 

Szatmári Waldau konstruerar vi som vet. Szatmári Waldau säger i citat 1 att “Vi vet att Uppsalas 



UPPSALA UNIVERSITET  VT 2015 
Sociologiska Institutionen  David Asteberg 
  Henrik Forss 
 

35 
 

skolor”, ”vi får skolor där elever”, och “Vi kan se skillnad”. “Vi” inbegriper i det här fallet alla 

människor. Alla människor vet dessa saker. Szatmári Waldau refererar till en kollektiv kunskap. 

Eftersom alla håller med om dessa saker kan de inte gärna kritiseras. Det vore att kritisera alla. 

Szatmári Waldau konstruerar identitet med alla i kommunen som vet. Ingen vill tillhöra gruppen 

som inte vet.  

Hon distanserar sig själv från att knytas samman med en viss uppfattning i frågan. Det här kan ske 

på grund av den skepsis som kan finnas mot en politikers uppfattning. De får betalt för att säga en 

viss sak vilket kan leda till skepsis hos väljare inför en viss uppfattning. Szatmári Waldau undviker 

tydliga angrepp. Hon placerar sin egen åsikt långt ifrån och brukar ”andras åsikt”, i det här fallet, 

kollektiv kunskap. Hon använder out-there-ness. 

 

5.3.2 Andra positioneringar  

I inledningen av sitt anförande hänvisar Andersson också till ett “vi”. Dock kommer en punkt i 

anföranden då hon byter till att istället prata om sig själva. Hon säger i citat 2; “Jag är besviken och 

ledsen för att utgångspunkterna var på det sättet men jag är ändå stolt över att vi har kunnat klara av 

att göra de här tuffa prioriteringarna”. Varför denna till synes plötsliga skiftning i pronomen?  

 

Det hela handlar om att en grupp aldrig kan vara lika utsatt som ett jag. En ensam person är har 

möjligheten att göra ett mycket större intryck som utsatt. I en grupp finns alltid flera personer som i 

någon mån kan inge trygghet. Andersson har ingen trygghet. Även fastän hon i övriga anförandet 

och även i detta citat hänvisar till ett “vi” senare så är det ändå “jaget” som är ledsen och besviken. 

Jaget är utelämnat.  

 

Andersson pratar mer om sin egen position. Andersson erkänner att hon är en novis. Hon säger i 

citat 8; “Och jag är novis på skolans område men det framstår ändå för mig med alla önskvärd 

tydlighet att resurser är en sak eh men resurser kommer inte hjälpa om inte vi har skapat 

förutsättningar för lärare”. Dock kan till och med en novis förstå att lärare är beroende av 

förutsättningar som hela deras fält har. Det här är ett lite annorlunda sätt att nyttja kategoriskt 

berättigande. Det får konsekvensen att Andersson framstår som ödmjuk och beredd att erkänna sina 

tillkortakommanden. Det här används för att bygga trovärdighet för den egna positionen. 

Konstruktionen av Andersson som novis som ändå kan se att oppositionen har fel till att 

underminera den lösning som alliansen föreslagit.  

 

Precis som att en individ kan framstå som utsatt kan även ett parti göra det. Sverigedemokraternas 

Alm beskrev i citat 5 den dåliga segregationen. Problemet konstruerades först som om de rödgröna 

var orsaken men sen också förflyttas orsaken till det dåliga styre som den tidigare majoriteten har 

stått för. Eftersom de andra då blir resterande partier i kommunfullmäktige som inte har förstått hur 

man för en effektiv invandringspolitik blir Sverigedemokraterna ett parti som står själva i frågan 

och har ensamt rätt när det gäller invandringspolitiken. Att stå själv i frågan gör att Alm konstruerar 

sitt parti till en underdog. Att stå själv i en fråga skapar sympatier. Alm konstruerar sitt parti till 

svagt och motverkat av de andra partierna som har fel men som likväl inte underlättar för 
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Sverigedemokraterna. Alm konstruerar Sverigedemokraterna till ett parti som står ensamt mot de 

andra partierna. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningen av resultatet kommer att främst fokusera på relationen mellan de fyra 

kategorierna, problem, lösning, ”de andra”, och ”vi” och hur de sitter samman. Resultatet kommer 

dessutom att diskuteras i förhållande till den använda teorin och främst utifrån begreppen offensiv 

och defensiv retorik som Potter (2013) diskuterat och som vi ägnat delar av vår teori åt. De 

positioneringar som konstrueras gör det genom offensiva och defensiva språkhandlingar som är 

uppbyggda av en mängd retoriska resurser.  

Den relation som vi kan se i vårt material handlar om att problem och dess orsak förskjuts till en 

annan part som ofta samtidigt konstrueras som ”de andra”, de politiska motståndarna man har 

ambitionen att distansera sig ifrån. Orsaken till problemet framställs ofta vara de politiska 

motståndarna. Det här är ett nyttjande av offensiv retorik då konstruktionen ofta ser till att sätta den 

rivaliserande verklighetsbeskrivningen i ett annat ramverk som till exempel när Andersson påstår att 

hon blev förvånad över oppositionens undermåliga ekonomiska politik och dess tillstånd. En 

retorisk resurs som Andersson dessutom nyttjar är tid. Tidsaspekten syftar till att belägga en 

rivaliserande historia som underminerar försöken i andra anföranden. Det var ”i våras” som 

historien tog plats. Användandet av tid och detaljer i offensiv retorik nyttjas i flera anföranden.   

Alm beskriver detaljerat problemet med invandringspolitiken i Uppsala och var den finns. Alm 

berättar också hur det var bättre för ”tio år sen”. I konstruerandet av ”de andra” genom 

problembeskrivningen används också den retoriska resursen ironi. Manell ifrågasätter ironiskt om 

majoriteten minsann har blivit smartare.  Ytterligare en retorisk resurs som används vid 

problembeskrivningen är kategoriskt berättigande då Lagerqvist bidrar med hans egna upplevelser 

och hur dessa står i ett motsatsförhållande till den av majoriteten beskrivna valfrihetsdiskussion. 

Citering används för att konstruera en påhittad utsaga av vad ”de andra” påstår.   

Offensiv retorik nyttjas också i samband med beskrivningen av lösningar. För att skada framtida 

rivaliserande beskrivningar på Lennartssons lösning om att höja lönen för skickliga och engagerade 

lärare, kategoriserar hon ankommande kritik bland löst tyckande och får den på så sätt att framstå 

som fiktiv. Defensiv retorik används också vid beskrivningen av lösningar som fakta. Manells egen 

historia görs trovärdig genom en beskrivning över tid av hur resultaten sedan 2007 har förbättrats. 

Hon hänvisar inte till någon undersökning utan berättar endast att det faktiskt föreligger på detta 

sätt. Det här faktumet är opåverkat av Manell och existerar utanför hennes subjektsposition. Manell 

hänvisar dessutom till sin kollega med ambition av att beskydda sin egen konstruktion. 

Corraboration används som defensiv språklig handling. 

Defensiva språkliga handlingar används också ofta vid konstruerande av den egna positionen då 

politiker positionerar sig nära lösningen. När det kommer till lösningar gäller det att framstå som 

kapabel till att utföra lösningen och alltså på så sätt positionera sig nära den tilltänkta lösningen. 

Lennartsson konstruerar ”vi som Centerpartiet” och framställer hur Centerparitet är modiga och 
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ansvarsfulla. Centerpartiet är modiga och ansvarfulla därför att de ger ifrån sig makt, i form av 

befogenheter, till lärare. Corraboration används främst som defensiv språklig handling men 

Andersson gör sin position trovärdig genom corraboration där hon ”omarbetar” Lennartsson och 

Manells konstruktion. I Szatmári Waldaus konstruktion av ”vi som vet” används out-there-ness för 

att bygga upp och flytta den egna subjektspositionen från en politikers uppfattning till kollektivets. 
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6. Diskussion kring arbetet 
I diskussionen kommer vi dels diskutera vad arbetet har kommit fram till och dels diskutera vad vi 

kan dra lärdom av i förhållande till syfte och frågeställning, tidigare forskning, teori och metod.  

6.1 Inledande reflektioner 
Att välja studieobjekt kanske framstår som arbetets mest angenäma uppgift eftersom allting ligger 

framför ens fötter. Allting kan studeras. Men att allting kan studeras gör också att val av vad man 

väljer att studera blir desto svårare. Således fann vi oss i en snårskog av material, teori och metod 

som skapade ett oändligt antal kombinationer. Att studera politik är en viktig uppgift. Även om vi 

knappast ser oss själva som några journalister med ambitionen att blotta maktmissbruk upplevde vi 

båda att politik var ett spännande ämne. Då nåddes vi omgående av samma bekymmer som tidigare. 

Snårskogen i hur politik kan studeras är nämligen stor den också.  

 

En, av kloka skäl, trendig metod var diskursanalysen och vi fattade tidig tycke för tanken på att på 

en detaljnivå förstå hur vår upplevda värld konstrueras. Tanken på att se hur politiken, som 

ovidkommande har en stor påverkan på var vardag, konstruerar fakta var spännande. Beslutet togs 

och syftet formulerades. Vår förhoppning var att nyttja metoden i dess fulla utsträckning och ta reda 

på hur positioneringar konstruerades i kontexten.  

 

6.2 Diskussion kring syfte och frågeställning 
Inledningsvis kan det vara på sin plats att återigen presentera arbetets frågeställning. 

Frågeställningen vi arbetat utifrån är Hur blir konstruktionen av fakta, problem och lösningar 

viktiga i den politiska praktiken? Det här stycket har för avsikt att besvara den här frågan och föra 

en diskussion kring de resultat som framkommit. Konstruktionen av problem blir viktig i den 

politiska praktiken då problembeskrivningen innehåller en antydan, explicit eller implicit om vilken 

annan aktör som föranleder problemet. En distans konstrueras mot den aktören. Distansen beläggs 

med konstruktionen av offensiva språkhandlingar som i denna kontext kan vara kategoriskt 

berättigande, tid, detaljer, citering och ironi.   

Konstruktionen av lösningar blir viktiga i den politiska praktiken då den egna positionen placeras 

nära, i den bemärkelsen att den egna positionen är kapabel att utföra, lösningen. Den egna 

positionen och dess närhet till lösningen konstrueras med hjälp av defensiva språkliga handlingar 

som främst utgörs av corraboration och out-there-ness. 

6.3 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
I tidigare forskning skapade vi tre huvudteman samt underkategorier som försökte lyfta de 

kontexter som syftet bestämde. Det kan bli bekymmersamt att besvara om alla de eventuella 

kunskapsluckor som vi uppfattade fyllts i på grund av att vi funnit ett behov av att diskutera flera 

forskningsresultat. Vårt resultat kommer nu diskuteras i förhållande till de teman och 

underkategorier vi skapat i tidigare forskning. 

I det första temat i tidigare forskning, Kommunikation inom politik, finner vi underkategori Politik 

som diskursiv kamp. Däri berättade vi om Castelino och Whitzman (2008) och hur lokal politik inte 



UPPSALA UNIVERSITET  VT 2015 
Sociologiska Institutionen  David Asteberg 
  Henrik Forss 
 

39 
 

agerade i ett politiskt vakuum utan var beroende att den politik som bedrivs på nationell nivå. 

Castelino och Whitzman kom fram till att lösningar ofta konstruerades på lokal nivå. I lösningarna 

som presenterats i vårt material finner vi också att lösningen som presenteras utgår ifrån lokala 

förutsättningar. I vårt material fann vi tendenser att aktörer konstruerade sig själva som ansvarsfulla 

genom att placera sig nära lösningen. Det är alltså möjligt att politiker i lokala sammanträden vill 

konstruera sig själva som ansvarsfulla och kapabla genom att konstruera en närhet till lösningar.  

I samma tema diskuterade vi Piggin, Jackson och Lewis (2009) och att de kom fram till att 

policydokumentet gör flera retoriska försök att konstruera en sanning genom vetenskapliga anspråk. 

I anförandena i vårt material finner vi samma ambition. Piggin et al (2009) kommer fram till att den 

aktören i policydokumentet som yttrade de vetenskapliga anspråken framställer sig själv i en 

position som en kraftfull sanningsbärare som kan utöva auktoritet på andra aktörer. Vi kan se 

tendenser till att konstruerandet av vetenskapliga anspråk leder till en kraftfull position. Piggin, 

Jackson och Lewis undersökning kom fram till att det i skapandet av policydokument fanns en 

tävlan om vad som är sanning. I vår undersökning kom vi fram till att det fanns en tävlan om vad 

som uppfattades som ett problem.  

Vidare diskuterades Prados och Peñuelas (2012) som letade efter cohesive devices och hur dessa 

användes för att övertyga. De kom fram till att de användes utförligt i politiska tal. Även om vår 

undersöknings fokus inte var att leta efter ”cohesive devices”, fann vi två tydliga exempel där 

upprepning användes för att övertyga. I ett så pass stort material som vi använde är dock detta inte 

ett bevis för att den här typen av retoriska resurser brukas. Vi kan således sluta oss till att resultatet 

som den här undersökningen kommit fram till skiljer sig Prados och Peñuelas och att cohesive 

devices inte används utförligt i talad lokal politik.  

Sist i temat diskuterar vi Partington (2003) och hur denne bland annat kommer fram till att i en 

relativt sluten grupp tas många ämnen och personer för givet och introduceras utan närmare 

presentation. I vårt material finner vi ett par förgivet tagna ämnen som till exempel IVE:ns 

utformning. Det finns ingen närmare förklaring av budgeten utan de närvarande förutsätts ha koll på 

den. Även då en ökad publik har tillgång till sammanträdet och följer det över nätet. Det tycks 

finnas likheter mellan respektive material.   

I andra underkategorin den parlamentariska debattens diskurs resonerar vi om Vuković (2012) 

resultat om positionering och skillnaden mellan förberedda och oförberedda anföranden. Hon kom 

fram till att de förberedda talen till stor del använde den dietetiska markören ”vi”. Något som hon 

menar politiker är medvetna om är en bra politisk strategi, nämligen att positionera sig som en 

grupp. I oförberedda tal användes istället främst pronomen ”jag”. Det blev mindre relevant att 

positionera sig med gruppen och det var istället personen i sig som stod för uttalandet. Vi kan också 

se skillnad i pronomenanvändandet då politikerna i större grad positionerade sig med sitt parti eller 

koalition i de förberedda talen för att sedan representera sig själva i replikskiften.   

 

I det andra temat, Språk i politik och dess strategiska användbarhet, visade Bhatia (2006) på ett 

antal retoriska funktioner som användes vid politiska presskonferenser. Ett av dessa teman var när 

politikern sökte gemensamma nämnare och delade intressen med andra politiker genom att de 
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uttryckte solidaritet genom ett frekvent användande av ”vi”. De kom också fram till att “vi” 

uttrycket användes för att skapa en gemensam front och försvåra för andra talare att säga emot. 

Detta framkom också i vår undersökning. I temat “Konstruktionen av den egna positionen” i vårt 

resultat kan vi se likheter med denna forskning som också delar vår uppfattning av att ”vi” används 

ofta och då också i syfte att skapa gemenskap och positionera sig med en grupp. 

I det tredje temat, Konstruktion av argument, kom Augoustinos, Lecouteur och Soyland (2002) 

bland annat fram till slutsatsen att den australiensiska premiärministern använde sig av retorik för 

att belysa att han pratade för en stor del av den australiska befolkningen. Han var en del av den stora 

massan och pratade inte utifrån sitt eget perspektiv. Också detta kan vi se prov på när många 

politiker väljer att prata utifrån perspektivet att de är en del av något större, till exempel som 

kommuninvånare eller när de positionerar sig med de andra som lyssnar på debatten så som Alm 

gör. 

6.4 Teoretiska och metodologiska reflektioner 
Detta kapitel kommer påvisa hur vårt resultat har påverkats av de teoretiska och metodologiska val 

som gjorts i arbetet.  

 

Studiens teori och metod framstod efter valet av syfte inledningsvis som relativt självklara. Denna 

process har beskrivits i Val av metod och tillvägagångssätt. Vi slöt oss därför tidigt till de 

socialkonstruktivistiska antagandena om att verkligheten vi ämnar studera, hela tiden konstrueras av 

aktörerna (Bryman, 2011; 37). Teorikapitlet kommer fram till att språket är av yttersta vikt. Studien 

poängterar att man inom diskurspsykologin talar om språk som handling. Detta har möjliggjort att 

vi kan se anföranden som skapande. Tolkningar har gjorts och förståelse sökts utifrån de språkliga 

handlingar som aktörerna utfört. I vårt material har vi sett hur språket åstadkommer bland annat 

distans, koalitioner, och bundsförvanter. Eftersom vi utgått från att en konstruktion görs trovärdig 

med hjälp av retoriska resurser har detta också påverkat resultatet vi fått.  De retoriska resurserna 

skapar handling. Vi har endast undersökt hur aktörer konstruerar trovärdighet i sina beskrivningar. 

Således har “sanningen” i anförandet inte varit relevant. Vi kan endast, med denna metod, lära oss 

om hur trovärdighet konstrueras, aktivt eller inte, inför publiken.  

 

Vår metod förespråkar att forskaren bör undersöka naturligt förekommande material. 

Kommunfullmäktigemöte är, inom detta fält, naturligt förekommande där vårt studieobjekt rör sig 

och agerar. Man ska också ha i åtanke att med naturlig förekommande tal så menar man tal som är 

opåverkat av forskaren vilket är fallet med vårt material.  

 

Kontexten hade en viktig roll i vår tolkning av materialet. Detta för att förstå implicita handlingar 

som aktörerna gjorde. Det kan vid en första anblick av ett material finnas flera olika möjliga 

grupper som anföranden identifierar sig med. Vilka som innefattas av ett specifikt “vi” går ibland 

inte att uttolka direkt utan då måste kontexten vägas in. Vem har tidigare uttryckt liknade 

resonemang och vem som i tidigare anföranden har skapats identitet med. Detta gör att kontexten 

blir av relevans i tolkningen. 
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Kontexten och hur mycket av den som ska användas har också gjort att kritik riktats mot 

diskursanalysen. Bryman (2011; 486) menar att diskursanalysen ofta ställs inför dilemmat att införa 

mer kontext till samtalet men då frångå det detaljfokus som i grund och botten är det man 

eftersöker. Det här arbetet har försökt att använda den kontexten som möjliggör en fullgod 

förståelse av materialet. Vad detta betyder är till exempel att vi tolkar vilka som innefattas av “vi”.  

 

En annan kritik Bryman (2011; 486f) också nämner handlar om att diskursanalysen inte inkluderar 

den materiella verkligheten och hur den eventuellt kan påverka studieobjektet. Svaret på denna 

kritik skulle kunna vara att den materiella verkligheten är en konsekvens av diskursens utformning.  

 

Till sist kan det också vara relevant att återkoppla till den diskussion som förhoppningsvis 

återfunnits arbetet igen. Nämligen den om forskarens roll som medskapare av resultatet. Det resultat 

vi konstruerat här är endast ett av flera möjliga. Den här konstruktionen har belagts med ett språk 

som har förhoppningen om att vara trovärdigt och har nyttjat många av de retoriska resurser som 

också ämnats studera.  

 

6.5 Förslag till framtida forskning 
Någon sa att skriva uppsats är som att simma i sirap eller cykla med punktering i uppförsbacke. Ett 

resonemang som vi med lätthet kan hålla med om. Detta till trots så känner vi att vårt ganska stora 

material inte är uttömt. Under resans gång så växer andra delar fram ur det material vi haft än de 

delarna som svarar på vår frågeställning. En sådan här del är bruket av modalitet och skillnader 

partier och koalitioner emellan. Detta är inget som vi specifikt har undersökt i vårt material men vår 

känsla är att det finns skillnad mellan olika aktörer i deras sätt att använda språket. Vi tycker oss ha 

sett att oppositionen använder ett starkare och tydligare uttryckssätt än majoriteten. Vi anser att det 

hade varit intressant för framtida forskning att undersöka om det finns skillnader mellan 

koalitionerna och om så är fallet beror detta på att den ena gruppen är i opposition och den andra är 

i majoritet eller om skillnaderna i språkbruket ligger i politisk övertygelse. Också vad denna 

skillnad i språkbruk i förlängningen gör med förmågan att locka till sig väljare. Alltså är vårt förslag 

till framtida forskning att på detaljnivå titta på med vilken sanningshalt något sägs och om det finns 

tydliga skillnader mellan olika aktörer i deras anspråk på sanning i deras anförande.  
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