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Abstrakt:
Deliberativa diskussioner är en typ av demokratisk innovation som kan öka
politiskt deltagande och minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare.
Avhandlingen baseras på deliberativ demokratisk teori och fokus ligger på minipubliker och blandad deliberation.
Syftet är att undersöka hur medborgare, politiker och tjänstemän som deltog i
diskussionerna

påverkade

diskussionskvaliteten.

Forskningsfrågan

i

avhandlingen lyder: hur påverkar gruppsammansättning diskussionskvaliteten?
Undersökningen är kvantitativ och jag använder mig av en statistisk design för
att göra en flervariabelanalys. Undersökningens variabler baseras på verktyget
Discourse Quality Index. Materialet kommer från tre deliberativa diskussioner
som

skedde

i

samband

med

förhandlingarna

om

en

eventuell

kommunsammanslagning i Korsholm våren 2018. De data som används har
samlats in i form av ljudfiler under diskussionerna och sedan transkriberats.
Materialet kommer från ett fall av deliberation med höga insatser där intressenter
deltog i diskussionerna.
Resultaten visar att de inlägg politiker och tjänstemän gjort håller högre
deliberativ kvalitet. Politiker och tjänstemän har även bidragit till bättre
gruppdynamik i diskussionerna. Sett till antalet ord har politiker dominerat
diskussionerna. Medborgarnas inlägg når inte upp till den nivå av rationalitet
som finns i politikers och tjänstemäns inlägg.
Nyckelord: deliberativ demokrati, deliberation, mini-publiker, blandad
deliberation, dominans, DQI.
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1 Introduktion
Under våren 2018 ordnade Korsholms kommun i samarbete med Åbo Akademi
diskussionstillfällen angående den eventuella kommunsammanslagningen med Vasa.
Tanken var att medborgarna skulle föra en deliberativ diskussion angående vad som
borde tas i beaktande i förhandlingarna. De som dök upp för att diskutera om
kommunens framtid var politiker, tjänstemän och “vanliga” kommuninvånare som i
avhandlingen kommer gå under namnet medborgare. Deltagarna möttes i en
diskussion där tanken var att alla skulle få säga sin åsikt. Under processen kom en
fråga att uppstå. Varför kunde vissa grupper föra en civiliserad diskussion där
deltagarna visade respekt och förståelse för varandra medan diskussionen i andra
grupper landade långt från idealet vad gäller deliberativ demokrati? Mitt
forskningsintresse ligger i att undersöka vad variationen i kvaliteten kan ha berott på.
I praktiken genomfördes diskussionerna i Korsholm som deliberation i en form som
kallas mini-publik (från engelskans mini-public). Fungs (2003) uttryck mini-publik
syftar på småskalig deliberativ demokrati angående frågor som huvudsakligen berör
en viss del av befolkningen. De som deltog i tillfällena delades in i mindre
samtalsgrupper som leddes av moderatorer. Diskussionstillfällena i Korsholm var
öppna för allmänheten, vilket tidigare forskare sett som en viktig funktion ur ett
deliberativt demokratiskt perspektiv (Thompson & Gutman, 2004; Ryfe, 2005).
Den eventuella kommunsammanslagningen är i sig en intressant politisk aktualitet
som har debatterats flitigt och fått mycket uppmärksamhet i media. Debatten och
utredningarna kring den pågår ännu i skrivande stund. Gräver man djupare så är det
intressant att se på hur deltagarna som utnyttjade de öppna diskussionstillfällena kom
att agera i diskussionerna. Ämnet har på det lokala planet engagerat och aktiverat
många av kommunens invånare vilket kan bero på att kommunalpolitiken är den nivå
av beslutsfattande som direkt berör medborgarna. Följderna av en sammanslagning
kan på så sätt påverka många invånares dagliga liv.
En annan orsak är att den eventuella sammanslagningen blivit en språkfråga. I
Korsholm har 69 % svenska som modersmål och 29 % finska (Korsholm kommun,
6

Niclas Portin
2018), medan 68,6 % har finska som modersmål i Vasa och 22,8 % svenska (Vasa
stad, 2018). Diskussionerna har väckt många känslor och kan därför kallas för het
deliberation (Fung, 2003). I en het deliberation (från engelskans hot deliberation) är
deltagarna engagerade och intresserade i ämnet, vilket kan leda till en bättre
deliberation. Vi kan anta att den kommunala servicen och språkfrågan är några av de
aspekter som gjort frågan viktig för medborgarna och bidragit till att göra
deliberationen het.
Tanken med tillfällena var också att beslutsfattarna skulle få höra medborgarnas tankar
kring en sammangång, och argumenten skulle tas i beaktande vid förhandlingarna
mellan Korsholm och Vasa. Även om resultatet av diskussionerna inte hade någon
bindande auktoritet upplevde många deltagare att diskussionerna var deras sätt att
utöva politiskt inflytande. Deliberationen i Korsholm kan därmed ses som en
auktoriserad deliberation (från engelskans empowering deliberation), deliberation där
resultatet har inflytande över offentliga beslut (Fung, 2003). Fung argumenterar för att
sådan deliberation skapar en diskussion som deltagarna tar mer seriöst. Dessutom kan
öppna auktoriserade deliberationer som är anslutna till politiska processer bidra till att
samla flera olika intressenter (från engelskans stakeholders) eftersom resultatet är
viktigt (Johnson & Gastil, 2015). Diskussionerna i Korsholm är således ett intressant
fall av het deliberation med deltagare som kan antas ha investerat tid och resurser i
diskussionerna för att ha möjlighet att påverka politiken.
En stor del av tidigare forskning sätter fokus på vad som händer med deltagarnas
åsikter efter deliberativa diskussioner. Det är vanligt att undersöka åsikter och
åsiktsförändring med hjälp av t.ex. enkäter. Liknande data samlades även in under
diskussionerna i Korsholm, men mitt syfte är inte att undersöka resultaten utan
förhållandena i vilka resultaten formas, alltså själva diskussionens situation. Att
ständigt samla in data under diskussionerna är en resurskrävande process men Åbo
Akademi har i samarbete med Korsholm kommun haft möjlighet att samla in
omfattande data från början till slut under samtliga diskussionstillfällen. Dessa data
ger goda förutsättningar för att studera kvaliteten i diskussionerna under processens
gång.
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Det finns en lucka i tidigare forskning vad gäller deltagarnas inverkan på kvaliteten. I
den deliberativa teorin påpekas det ofta att experter tenderar att dominera på bekostnad
av de andra deltagarna i diskussionerna och att de som är okunniga vägrar lyssna på
andra eftersom de redan innan diskussionen bestämt sig och baserat sina argument på
okunskap (Parkinson, 2012). Frågan är om det går att göra en sådan indelning av
deltagarna? Är det så att beslutsfattare och tjänstemän dominerar med expertis medan
vanliga medborgare är en okunniga när det kommer till politik? Eller kan det vara så
att medborgarna ökade kvaliteten genom att sprida sin egen expertis, vilket de enligt
Smith (2009) borde ha möjlighet till i demokratiska innovationer?
Idealet är att alla som deltar i en deliberativ diskussion ska ses som jämlika och erkänna
varandras förmåga att resonera (Cohen, 2003). Deltagarnas egna erfarenheter bör ges
utrymme när det gäller deliberation och mångfald av perspektiv gör att personer
bygger upp argument baserade på rättvisa istället för egenintresse (Young, 1997). I
verkligheten blev det dock uppenbart att vissa hade en starkare förmåga att föra fram
sina åsikter medan andra hamnade i bakgrunden. Teorin kring deltagarnas inverkan på
kvaliteten i deliberativa diskussioner kräver vidare prövning. Materialet jag har
tillgång till kan ge ett svar på vilken inverkan politiker, tjänstemän och medborgare
hade på kvaliteten i diskussionerna.
Deltagarna kommer att vara centrala när jag undersöker kvaliteten i diskussionerna.
Ämnet var det samma under hela processen. Designen såg likadan ut för de olika
diskussionsgrupperna. Ändå varierade kvaliteten. Variationen borde kunna förklaras
med den variabeln som skiljde sig åt mellan grupperna, nämligen deltagarna.
Deliberativ demokrati förutsätter att deltagarna vågar tala framför andra, kan
argumentera och uttrycka sig tydligt (Jarenko, 2013). Enligt Jarenko gör kraven att
deltagarna hamnar i en ojämlik position då inte alla har samma förmåga. Detta är en
kontrast till de jämlika och inkluderande funktioner som enligt Cohen (2003) är idealet
i en deliberativ demokrati.
Diskussionerna var öppna så att alla som ville kunde delta och politiker, tjänstemän
och medborgare var representerade. Således blev diskussionerna ett fall av blandad
deliberation (från engelskans mixed deliberation), deliberation där individer med olika
bakgrund och erfarenheter träffades. Individer med olika bakgrund reagerar olika på
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deliberation. Några vanliga faktorer som tas fasta på när man undersöker deltagarnas
bakgrund är kön, ålder, utbildning och kunskap samt variationer i personlighet (Suiter
m.fl. 2016). Hög utbildning och goda politiska kunskaper kan förbättra individers
deliberativa förmåga (Dryzek, 2009). Eftersom politiker ofta hör till gruppen med
högre deliberativ förmåga finns det en risk att de får ett oproportionellt inflytande i
blandad deliberation (från engelskans mixed deliberation). God kvalitet ur ett
deliberativt perspektiv kräver dock att ingen grupp dominerar i deliberativa
diskussioner.

1.1 Syfte
Mitt syfte är att undersöka hur medborgare, politiker och tjänstemän som deltog i
diskussionerna påverkade kvaliteten. Fokus kommer att ligga på hur deltagarna betett
sig i grupperna och vilken deliberativ kvalitet deltagarna hållit när de talat. Genom att
analysera materialet från diskussionerna i Korsholm kommer jag försöka svara på hur
de olika grupperna av deltagare påverkat diskussionskvaliteten. Således kan vi få ett
svar på vilka gruppsammansättningar som tenderar att fungera bättre och vilka som
fungerar sämre. Hög kvalitet ur ett deliberativt perspektiv borde leda till en bättre
diskussion med bättre resultat som påföljd. Således är det motiverat att eftersträva hög
kvalitet i diskussionerna. Målet med deliberativ demokrati är att nå en rationellt
motiverad konsensus (Cohen, 2003) och utgångspunkten är att hög kvalitet ökar
möjligheterna för att nå idealet.
Jag kommer i uppsatsen ta hjälp av verktyget Discourse Quality Index som
Steenbergen m.fl. (2003) konstruerat för att mäta politisk deliberation. Verktyget utgår
från kommunikationen mellan deltagarna och kan bidra till att skapa en övergripande
bild av samtalets kvalitet. Syftet med avhandlingen är inte att peka ut någon grupp som
sämre eller bättre, utan att öka förståelsen för hur olika individer kan påverka
deliberativa diskussioner och i förlängningen vilken gruppdynamik som är att föredra.
Deltagarna kommer att delas in så att tre olika typer av intressenter identifieras;
medborgare, politiker och tjänstemän.
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Min frågeställning lyder: hur påverkar gruppsammansättningen diskussionskvaliteten
i deliberativa mini-publiker?

1.2 Disposition
För att kunna analysera kvaliteten i diskussionerna i Korsholm krävs först en teoretisk
granskning av deliberativ demokrati. Det finns gott om litteratur som den deliberativa
teorin utgår från. Jag kommer att börja med att redogöra för vad deliberativ demokrati
är och vilken funktion den har i en demokrati. Därefter kommer jag gå över till hur
deliberativ demokrati borde gå till i praktiken och vilka utmaningar deliberativa
demokrater kan stöta på. Efter att jag redogjort för teorin och tidigare forskning
kommer jag att gå genom upplägget för min empiriska undersökning. I kapitel tre
börjar jag med att gå genom mina preciserade frågeställningar, beskriver fallet och
metoden. Därefter kommer jag gå över till själva operationaliseringen av
undersökningen. I kapitel fyra presenterar jag undersökningens resultat och
sammanfattar det viktigaste som framkommit i den empiriska undersökningen. I det
sista kapitlet, kapitel fem gör jag en sammanfattande diskussion och diskuterar
resultaten i förhållande till tidigare forskning.
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2 Undersökningens referensram
Den deliberativa demokratin har också kallats för diskussions eller samtalsdemokrati
(Carlsson & Nilholm, 2004). Definitionen av deliberation och principerna för hur man
skiljer deliberativa diskussioner från vanlig argumentation varierar mellan olika
forskare. Generellt sett kan deliberation ses som en diskussion där målet är att
producera rimliga argument baserade på fakta, och att deltagarna i diskussionen kan
göra det genom att ta del av ny information och argument som andra deltagare för fram
(Chambers, 2003). Fishkin (2009) ser deliberation som grundligt övervägande av
politiska alternativ, i en kontext där det finns tillgång till god information. Att resultatet
av diskussionerna ses som legitimt är ett av den deliberativa demokratins
karaktärsdrag. I den deliberativa demokratins teori är man intresserad av att granska
kvaliteten, substansen och rationaliteten av argumenten (Thompson, 2008).
I ett deliberativt system ser man på politiska konflikter och problemlösning ur en
samtalsbaserad synvinkel. Detta kan ta sig uttryck i form av argumentation, men enligt
Mansbridge m.fl. (2012) kan det även handla om t.ex. demonstration. I en demokrati
ska makthavarna kunna ge argument för sina beslut och besvara de argument som
medborgarna i sin tur ger. Gutmann & Thompson (2004) menar att den grundläggande
tanken med deliberativ demokrati är att man ska kunna bekräfta beslut som
medborgare och representanter tagit. I en deliberativ demokrati behöver man dock inte
föra deliberation över samtliga beslut, utan beslut kan även tas av personer som genom
en deliberativ process blivit berättigade till det (Gutmann & Thompson, 2004).
För att tydliggöra vad som kännetecknar deliberativ demokrati tar jag hjälp av fyra
karaktärsdrag som Gutmann och Thompson (2004) presenterar. Det första
karaktärsdraget kallar forskarna argumentation (från engelskans reason-giving).
Argumentation är centralt inom deliberation. De argument som eftersträvas efter i
deliberativ demokrati är sådana argument som jämlika medborgare som är öppna för
att hitta en gemensam linje kan acceptera. Argument ska fungera som en bro mellan
medborgare och beslutsfattare.
För det andra ska argumenten enligt Gutmann och Thompson (2004) vara tillgängliga
för medborgarna. Deliberation bör alltså ske i det offentliga och inte vara något som
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göms undan. Offentlighet är även viktigt för att folk ska förstå varför något är viktigt.
Saknas förståelse för ämnet som finns på agendan är det svårt att skapa en fungerande
deliberation. Medborgare kan inte ta reda på allt själva och många har inte heller
intresse för att göra det. Därför måste medborgare ofta lita på experter. Staten bör se
till att information från experter är tillgänglig så att medborgarna kan skapa sig en
uppfattning och bygga upp argument angående de frågor som finns på agendan.
Ett tredje karaktärsdrag för deliberativ demokrati är att processen bör leda till ett beslut
som är bindande för en tid (Gutmann & Thompson, 2004). Deltagarna ska inte bara
argumentera för att man ska kunna säga att en argumentation har skett, utan målet bör
vara att faktiskt påverka beslut. Det kan även handla om att påverka framtida beslut.
Att fortsättningsvis argumentera om något som redan skett kan enligt Gutmann och
Thompson (2004) ses som deliberation i den utsträckning att man argumenterar för att
påverka hur beslut fattas i framtiden.
För det fjärde är den deliberativa processen dynamisk. Syftet är att nå ett rättfärdigt
beslut, men man kan inte anta att det beslut som i verkligheten uppstår kommer att
vara rättfärdigt (Gutmann & Thompson, 2004). Tanken är att beslut kan ändras och
utvecklas. Beslut som tas bör vara bindande för en tid, men kan alltid utmanas i
framtiden.

2.1 Den deliberativa demokratins funktion
Intresset för traditionellt politiskt deltagande har dalat inom många västerländska
demokratier (Fung, 2003) och deliberativ demokrati kan vara ett sätt att engagera
medborgare politiskt. Det att medborgare också borde delta i demokratin som ett
supplement till den representativa demokratin är ingen nyhet (Pratchett, 1999) men
frågan är hur man ökar deltagandet. Deliberativ demokrati kan ge medborgare en
möjlighet till att delta politiskt. Deliberativa diskussioner skiljer sig från de övriga,
mer traditionella sätten att delta i en representativ demokrati (Fung, 2001). Tanken
med deliberativ demokrati är dock mer än att medborgare ska konsulteras, de ska även
ha ett finger med i själva beslutsfattandet. Besluten ska ha influerats av dem som
besluten i slutändan kommer att beröra (Ryfe, 2005). Därför bör vanliga medborgare
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och inte enbart politiker delta i beslutsprocessen. Enligt Barret (2014) bör man
utvärdera deliberationens verkan enligt separata målsättningar för varje deliberativt
evenemang snarare än att stirra blint på den direkta inverkan på den politiska debatten.
I USA har även kontakten mellan medborgare och den politiska processen försvagats
avsevärt (Putnam, 2000; Skocpol & Fiorina, 1999). Detta har lett till cyanism och
misstro mellan medborgare och beslutsfattare och rent psykologiskt har det uppstått
en kultur där ingen vill ta ansvar för beslut (Ryfe, 2005). Problem i dagens välfärdsstat
är ofta komplexa och troligen är fenomenet som Ryfe nämner knappast något som
begränsar sig till USA. Medborgare engagerar sig sällan inom politiken idag och har
därför ofta en bristfällig uppfattning angående politik (Lupia, 2002). Deltagande i
deliberation kan dock förbättra kontakten mellan medborgare och beslutsfattare och
på detta sätt motverka de negativa trenderna. Minozzi m.fl. (2015) gjorde
undersökningar på deltagarna i en stadshusdeliberation (engelskans town hall
deliberation) i USA och kom fram till att deltagande ledde till ett ökat intresse för att
rösta i det kommande valet.
Deliberation kan också hjälpa medborgare att ta bättre beslut. I ett deliberativt system
är målet att skapa åsikter, preferenser och beslut som baseras på fakta och logik
(Mansbridge m.fl. 2012). Bättre beslut innebär ur ett deliberativt demokratiskt
perspektiv beslut som gynnar fler och kan accepteras av fler (Cohen, 2003). Cohen
påpekar att samtal om det gemensamma bästa är en sak och att främja det är en annan,
men följer diskussionen deliberativ ordning så kan man arbeta för det gemensamma
bästa. Eftersom man inom deliberation bör sträva efter att komma fram till ett
gemensamt förslag bör deltagarna inte enbart utgå från sina egena lösningar på
problem. Andra parter kommer troligtvis att ha andra preferenser. Erkänner deltagarna
varandras förmåga att resonera, trots skillnader i ideal och preferenser kan deliberation
ge ett bättre resultat (Cohen, 2003).

2.1.1 Fostrande funktion
Dagens politik är komplex medan en stor del av medborgarna har en simpel
uppfattning angående politiken enligt många forskare. Ett sätt att förbättra demokratin
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kan vara genom ökad politisk kompetens (Lupia, 2002). Deliberation kan ha en
fostrande inverkan på deltagarna och öka deltagarnas medborgerliga kompetens, med
vilket Lupia (2002) syftar på individens förmåga att genomföra väl definierade
uppgifter, i rollen som politiska deltagare. Medborgerlig kompetens är viktigt om man
vill basera politiska val på en bred förståelse av konsekvenserna. Okunnighet kan vara
orsaken till att en part tycker på ett visst sätt (Gutmann & Thompson, 2004).
Deliberation kan öka både individens och gruppens kunskap. Således kan man i
deliberativa diskussioner komma fram till nya argument och bättre sådana. Det är lätt
att anta att man själva alltid vet bäst, men i deliberation tvingas man ifrågasätt det som
kan kännas som självklarheter. Det är viktigt att förse medborgarna med information
för att motverka okunnighet och skapa förutsättningar för goda argument (Mansbridge
m.fl. 2012) och detta kan vara en av deliberationens demokratiska funktioner.
För att uppnå en fostrande effekt i deliberation krävs att det finns tillgång till ett så
kallat bättre argument. Det blir omöjligt för deltagarna att lära sig och dra nytta av det
bättre argumentet om det inte finns ett sådant (Lupia, 2002). För att generera
kompetens krävs också två typer av deltagare enligt Lupia, nämligen de som sitter på
det bättre argumentet och de som inte gör det. Om alla så att säga redan har det bättre
argumentet är det ingen som kan lära sig något av deliberativa diskussioner, och den
fostrande funktionen förloras. Har å andra sidan ingen det bättre argumentet finns det
ingen som kan driva den fostrande funktionen. För att det bättre argumentet ska kunna
identifieras krävs att deltagarna kan kommunicera obehindrat, alltså bör man
eftersträva politisk jämlikhet.
Genom att samla deltagare med olika bakgrund och förmågor kan deltagarnas
förståelse för konsekvenserna av beslut öka. Deltagarna lär sig inte bara eftersom de
blir utsatta för andra ideer, utan även eftersom de tvingas rättfärdiga sina åsikter
framför en publik av jämlika medborgare (Lupia, 2002). Detta kan också leda till att
begränsningar i de egna argumenten blir exponerade. Deltagarna får inte bara ny
information i deliberation utan även en annan typ av info. I en grupp av deltagare med
olika bakgrund finns en bred erfarenhet vilket kan ge insikter som är svåra att få via
media eller andra källor för information. Heterogena grupper av deltagare är alltså att
föredra framom homogena. Blandad deliberation kan göra att de olika grupperna bättre
förstår varandra och även hjälpa grupperna att bearbeta konflikter och nå konsensus
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(Button & Mattson, 1999). Blandad deliberation där politiker deltar kan ha fördelen
att de väcker allmänhetens intresse då det ger medborgare en möjlighet att träffa
politiker och få insyn i hur politiken fungerar (Barret, 2014). Ifall politikers deltagande
kan öka intresset för deliberation och politik kan det ses som ytterligare motiverat att
inkludera politiker i deliberativa diskussioner.
I en deliberativ demokrati bör relevant information tas fram från alla håll. Dessa sprids,
diskuteras och övervägs öppet i systemet (Mansbridge m.fl. 2012). Således kan
deliberativ demokrati fungera som en kanal från gräsrotsnivå till den politiska toppen.
Medborgerlig expertis behöver inte betyda att man vet allt om något visst ämne utan
kan syfta på medborgarnas egna erfarenheter och upplevelser. Medborgarnas egen
expertis kan gälla mindre angelägenheter som ändå kan vara viktiga i det stora hela
och vara relevanta för beslutsfattare (Smith, 2009).
Etiskt sett kan deliberation ha funktionen att ömsesidig respekt mellan deltagare
skapas. Själva deltagandet kan i den mån vara viktigt för individen, oberoende av
resultatet (Christiano, 2003). Ömsesidig respekt fungerar som smörjmedel i ett
deliberativt systemet. Ömsesidig respekt är också moraliskt viktigt i en demokrati där
medborgarna inte bara ska vara objekt som passivt styrs av beslutsfattarna, utan
involveras i den politiska processen (Gutmann and Thompson, 2004). Misslyckas en
part med att visa respekt i deliberation förlorar den parten också sitt eget deliberativa
inflytande (Mansbridge m.fl. 2012), och således kan det ses som en nödvändighet att
deltagare i en deliberation respekterar varandra.
Förutom ömsesidig respekt kan även jämlikhet mellan olika sociala grupper främjas i
deliberation (Ryfe, 2005). Detta ställer dock krav på att idealet uppfylls vad gäller
mångfald av deltagare. Jämlikhet är svårt att främja i en homogen grupp. Deliberation
främjar samhällstillhörighet och förtroende (Haney m.fl. 2002), men ifall gruppen är
homogen finns risken att man snarare knyter sig starkare till en viss samhällsklass.
Likaså uppstår problem i tanken om legitimitet om gruppen är homogen. Legitimitet
bygger på att alla ska tas i beaktande, vilket är svårt om deliberation skett i en grupp
som inte kan ses som representativ ur ett demografiskt perspektiv.

15

Niclas Portin

2.1.2 Legitimitet
En av de större utmaningarna i dagens demokratiska välfärdsstat är legitimitet
(Benhabib, 1994). Enligt Rosseau bygger legitimitet på allmänhetens vilja och
demokratisk legitimitet kan ses som medborgarnas förtroende för att de beslut som
skapas i samhällets institutioner är värda att följa. Demokrati baseras på att makten
utgår från folket, och legitimitet utgörs således av åsikterna bland de som
beslutfattarna styr över (King, 2003). Legitimitet bygger alltså på allmänhetens
godkännande och är således något man borde eftersträva i en demokrati.
Problemet kan dock ligga i att identifiera allmänhetens vilja eftersom det sällan finns
bara en. Det behövs ett instrument för att medborgarna ska kunna uttrycka och
formulera sina ställningstaganden och det instrumentet kan vara deliberativa
diskussioner. Enligt den deliberativa modellen kan legitimitet och rationalitet uppnås
genom kollektivt beslutsfattande. Detta kräver att resultatet uppnåtts genom
deliberation som utförts rationellt mellan jämlika och fria individer (Benhabib, 1994).
Således kan deliberation fungera som ett instrument för att identifiera det
gemensamma bästa, vilket i sin tur kan öka demokratins legitimitet (Dahl, 1989).
Det är mest troligt att deltagare får ökat förtroende för förtroendevalda institutioner,
t.ex. regeringen, då de sätter sig in i situationen och ser hur komplexa politiska problem
kan vara (Grönlund m.fl. 2010). Deliberation genererar legitimitet genom rationalitet.
Ny information sprids eftersom ingen individ på förhand kan ha en aning om alla de
perspektiv som kommer fram i en deliberativ diskussion. Dessutom kan ingen säga sig
ha all relevant information angående beslut som berör många. Deliberation är en
process som förser oss med information (Benhabib, 1994). Förutom att deltagarna blir
mer upplysta under processen kan den även bidra till att allmänhetens vilja identifieras.
Inte alla har en klar preferens i komplexa frågor även om de flesta har åsikter. Den
deliberativa processen kan hjälpa medborgare att skapa preferenser och framförallt
göra att de kritiskt granskar preferenserna och dess verkningar.
Enligt Christiano (2003) kan offentlig deliberation vara värdefull till följd av de
resultat som uppstår när medborgare involveras i politiken. För det första ökat
medborgarnas förståelse för samhället och de institutioner som bygger upp det.
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Lagarna som samhället byggs upp på kan ses som mer rättvisa genom deliberation. För
det andra kan lagarna även börja ses som mer rationella när de blir utsatta för
deliberation. Deliberation kan rättfärdiga resultatet av politiska processer, och således
fungera som en katalysator för politisk legitimering av kollektiva beslut (Gutmann &
Thompson 2004).
Resurserna i samhället är alltid mer eller mindre begränsade och deliberation kan även
bidra till att medborgare förstår svåra beslut. Låt oss säga att en medborgare är upprörd
över att en hälsocentral läggs ner. Deliberation kan då hjälpa medborgare att förstå
varför det blev som det blev, och således skapa acceptans hos medborgaren. Detta
behöver inte innebära att medborgaren i fråga stöder beslutet, men att personen får en
ökad förståelse för resonemanget bakom beslutet. Det tenderar att vara lättare för
medborgare att acceptera politiska beslut då de själva förstår resonemanget bakom
beslutet, än om förklaringen som ges är att en politisk kraft vann över en annan
(Gutmann & Thompson, 2004).

2.1.3 Den deliberativa demokratins ideal
För att kunna analysera kvaliteten i deliberation i praktiken är det viktigt att först se på
de teoretiska idealen bakom deliberativ demokrati. Cohen (1997) tar fasta på fyra
huvudsakliga principer för ideal deliberativ demokrati:
1. Ideal deliberation bör vara fri sett till två aspekter. För det första ska deltagarna
enbart se sig bundna av resultatet från deliberationen. Tidigare normer och krav
bör inte fungera som en begränsning. För det andra ska deltagarna känna att
man kan agera enligt resultatet.
2. De olika parterna som deltar bör ha argument som stöder förslag och kritik.
Enligt Habermas (1975) bör bästa argumentet segra. Även vettiga förslag kan
skjutas ner ifall de inte stöds av vettiga argument.
3. Deltagarna i deliberativa diskussioner är jämlika. Alla som har förmågan att
delibrera har rättigheten att föra fram ämnen på agendan, föreslå lösningar och
17

Niclas Portin
argumentera för eller emot ett förslag. Allas röster är värda lika mycket
oberoende resurser.
4. Målet med ideal deliberation är att nå en rationellt motiverad konsensus, alltså
att hitta en gyllene medelväg som alla anser att stöds av vettiga argument. Ifall
det är omöjligt att nå konsensus bör man avgöra resultatet genom att rösta.

2.1.4 Deltagande
I en ideal deliberativ demokrati bör alltså alla medborgare ha rätt att uttrycka sig
angående ämnet som finns på agendan. Alla medborgare bör ha också möjlighet att
delta i deliberation (Fung, 2001) och deliberation bör bygga på politisk jämlikhet.
Politisk jämlikhet innebär att alla deltagares input i beslutsprocessen ska ha samma
värde (Fishkin, 2009). Även om det inte finns enbart en lösning på problem är vissa
lösningar bättre än andra och demokratins uppgift är att identifiera dessa (Young,
1997). Förutsättningarna för att människor engagerar sig i deliberation för att hitta
goda lösningar ökar om en mångfald av perspektiv har inkluderats (Gutmann &
Thompson 2004; Gerber m.fl. 2014). Således borde medborgare med olika social
bakgrund inkluderas i deliberation. Mångfald av perspektiv gör att personer motiverar
sina beslut med hjälp av rättvisa istället för det egna intresset (Young, 1997).
Konfrontation med andra perspektiv, intressen och kultur kan bevisa för individer att
deras erfarenhet och åsikt är ett perspektiv bland många. Att ge dessa perspektiv
kontext kan vara viktigt för grupper som har makt och auktoritet. Genom att utmana,
uttrycka och ifrågasätta kunskap från andra kan man skapa en större social kunskap
(Young, 1997). Det behöver inte innebära att de egna preferenserna ändras, men att
förståelsen för hur andra påverkas av dem ökar.
Information som kommer från gräsrötterna kan t.o.m. göra beslutsprocessen mer
effektiv (Fung, 2001). Istället för att beslutsfattare ska försöka få tag på åsikter, ideér
och personlig expertis från medborgarna kan det vara värdefullt att infon kommer
direkt till beslutsfattarna. Möts medborgare, politiker och tjänstemän i deliberation kan
man slippa använda en mellanhand mellan parterna och skapa direkt kommunikation.
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Båda sidorna får i deliberation höra varandras erfarenheter och idéer, utan att
berättelser förvrängs av en tredje part.
Att lyssna på motpartens argument leder ofta till att den egna åsikten ifrågasätts,
förutsatt att parterna faktiskt försöker förstå varandra (Gutmann & Thompson, 2004).
Kvaliteten i deliberation försämras om deltagarna är så splittrade att de enbart lyssnar
på argument från den egna sidan (Mansbridge m.fl. 2012). I ett sådant fall uppstår
ingen deliberation. Grupper som är så polariserade att de helt saknar förmågan att
lyssna på varandra saknar deliberativ förmåga. Att deliberera med andra är att förstå
och godkänna den andra som en källa av orsaker och argument (Mansbridge m.fl.
2012). För att deliberation ska kunna ta plats krävs alltså en ömsesidig respekt mellan
deltagarna. Alla deltagare bör ha samma rätt att föra sin talan, ifrågasätta andra och
inleda en debatt (Benhabib, 1994). Young (2003) ser offentligheten som deltagarna i
deliberativ demokrati ställs inför som både inkluderande och utsatt. Inkluderande i den
mån att alla har möjlighet att delta och alla får så att säga uppträda inför alla, utsatt i
den mån att det krävs att man själv vågar uppträda inför andra för att kunna delta.
För att lyckas med att uppnå det Cohen (1997) kallar för en rationellt motiverad
konsensus bör man i deliberativa diskussioner fokusera på att nå en lösning.
Argumenten som framförs bör vara sådana som andra deltagare kan acceptera. Genom
att undvika att fokusera på vinnare och förlorare i deliberativa diskussioner kan man
förbättra chanserna att mötas halvvägs (Fung, 2001). I deliberativa diskussioner bör
man sträva efter att minimera skillnaderna mot de som tycker annorlunda. Tanken är
inte att man alltid ska uppnå samförstånd, men om man anpassar sina argument enligt
övriga deltagare är det lättare att hitta gemensam mark (Gutmann & Thompson, 2004).
I en välorganiserad demokrati organiseras den politiska debatten kring olika alternativ
som berör allmänhetens bästa (Cohen, 1997). Young (2003) stöder tanken om att de
som är öppna och har ömsesidig respekt kan bidra till att utveckla demokratin. Young
anser att medborgare inte behöver vara engagerade i ett gemensamt intresse eller
allmänhetens bästa, utan deras öppna förhållningssätt räcker för att de ska förstå andras
situation och perspektiv. Om invånare deltar i offentliga diskussioner som inkluderar
alla sociala perspektiv är de mer benägna att nå en lösning som är rättvis med hänsyn
till flera invånare.
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Ofta ordnar man deliberation i anknytning till vissa specifika frågor. De ämnen som
diskuteras bör vara specifika och praktiskt orienterade så att deltagarna lättare kan
skapa sig en uppfattning om dem (Fung, 2001). Idealet är ändå att alla bör ha rätt att
ifrågasätta de ämnen som diskuteras (Benhabib, 1994). Detta behöver inte betyda att
ämnet byts ut, men att deltagarna ska ha rätt att kritisera organisatörernas val av ämne.
Likaså bör alla enligt Benhabib ha rätt att reflektera över reglerna och hur
deliberationen utförs.

2.4 Deliberativ demokrati i praktiken
Det finns olika åsikter bland forskarna angående hur deliberativ demokrati borde gå
till, men många tar fasta på Habermas (1994) tankar om att deliberation sker via utbyte
av argument där det bättre argumentet bör vinna. Andra (Benhabib, 1996; Moon, 1991;
Phillips, 1999) ifrågasätter om individer måste komma fram till att ett argument är
bättre än de andra. Ryfe (2005) listar ett antal mekanismer som associeras med
välfungerande deliberation. Dessa är regler, resultat, ledare, insatser och inlärning.
1.

Regler. Det behövs regler kring jämlikhet, inklusion för att uppnå
civiliserade diskussioner. Regler kan hjälpa till att institutionalisera
deliberation och göra deliberation till en rutin.

2.

Resultat. Det räcker inte med ideal och regler, deltagarna måste känna att
de skapar något och har ansvar för resultatet.

3.

Ledare. Ledare eller moderatorer kan leda deltagarna i deliberation och
styra upp diskussioner som hamnar in på fel spår.

4.

Insatser. Individer är mer benägna att delta om resultatet är viktigt för dem.
Insatser gör även deltagare mer engagerade.
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5.

Inlärning. Det är vanligt att medborgare saknar både erfarenhet och
kunskap om hur deliberativa samtal går till. Därför är det viktigt att fostra
dem. Detta kan ske med hjälp av t.ex. regler och ledare.

Beroende på vilket ämne som står på agendan kan det vara lättare eller svårare att få
individer att delta i deliberation. Både forskare inom deliberation och opinion är
överens om att medborgare i största allmänhet har bristande kunskap angående vad
som sker i politiken (Gerber m.fl. 2014; Fishkin, 2009). Organisatörerna av
deliberation har två standardiserade lösningar för att värva deltagare när man ordnar
deliberation. För det första kan man marknadsföra initiativen lokalt och låta
medborgarna själva välja om de vill delta. För det andra kan man försöka rekrytera
deltagare mer aktivt (Ryfe, 2005).
I det första fallet uppstår det lätt en snöbollseffekt där de som är intresserade drar med
sig deltagare ur den egna sociala kretsen, som i sin tur fortsätter rekrytera ur den egna
kretsen. I det andra finns det vanligtvis någon form av urvalsprocess där man försöker
skapa en grupp som representerar demografin (Ryfe, 2005). Vanligtvis är det små
grupper som delibrerar även om det skett försök att koppla samman grupper via
informationsteknologi (Goodin, 2004).
Beroende på vilken lösning man använder sig av finns det både fördelar och nackdelar.
Fördelen med snöbollseffekten är att rekryteringen kräver relativt små resurser och i
stor utsträckning sköter sig själv. Nackdelen är att gruppen ofta blir homogen. De som
har resurser och intresse deltar och snöbollseffekten gör att vissa socioekonomiska
grupper kan blir överrepresenterade. Politiskt deltagande är starkt kopplat till
utbildningsgrad, vilket i sin tur korrelerar med exempelvis klasstillhörighet och ras
(Conway, 2000; Nie m.fl. 1996). Fung (2003) påpekar problematiken kring detta.
Personer med högre socioekonomisk status har vanligtvis mer resurser och politiskt
intresse och tenderar att bli överrepresenterade i deliberativa diskussioner.
De som konfronteras med diversitet i sin sociala krets eller via samtal tenderar att bli
mer öppna för idéer, mer troliga att lära sig från andra och mer involverade i olika
problem (Ryfe, 2005). Baseras deliberation på en urvalsprocess kan man få synpunkter
från alla samhällsgrupper, trots att inte alla individer har fått chansen att delta. Trots
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att antalet deltagare kan vara få i ett sådant fall kan de sprida sina erfarenheter i det
egna sociala nätverket och således fungera som en katalysator för politiskt intresse
(Ryfe, 2005). Även om man med en urvalsprocess kan försäkra att olika grupper
inkluderas är nackdelen att man inte kan försäkra att deltagarna representerar
grupperna. Man kan då även ifrågasätta neutraliteten hos de som gjort urvalet vilket
kan leda till att legitimiteten ifrågasättas.

2.4.1 Mini-publiker
Fung (2003) väljer att kalla småskalig deliberativ demokrati för mini-publiker. Med
småskalig syftar Fung på medborgardebatter som består av upp till hundratals eller
tusentals deltagare, men inte miljontals deltagare. Grupperna i mini-publiker bör vara
tillräckligt små för att skapa en genuint deliberativ debatt och samtidigt tillräckligt
stora för att vara representativa och kunna ses som om demokratiska (Goodin &
Dryzek, 2006). Det som kännetecknar mini-publiker är idén att vanliga medborgare
deltar och diskuterar deliberativt. Ämnet som diskuteras kan vara fritt eller bestämt på
förhand beroende på hur man valt att designa forumet. Frågor som kräver stor expertis
i specifika ämnen bör undvikas eftersom sådana frågor sätter höga krav på deltagarna
och begränsar möjligheterna till deltagande (Fung, 2003). Olika demokratiska
innovationer, som Goodin och Dryzek (2006) räknar till familjen för mini-publiker, är
juryer

av

medborgare,

politiska

planeringsgrupper,

konsensuskonferenser,

deliberativa opinionsundersökningar m.fl.
Gemensamma nämnare hos de olika typerna av mini-publiker är att deltagarna är
slumpmässigt utvalda med hjälp av olika tekniker. Deltagarna kan delta i processen
under ett antal dagar och arrangörerna bör eftersträva jämlikhet i processen. Experter
kan finnas på plats för att bidra med information och deltagarna får chansen att
deliberera med varandra i plenum eller i mindre grupper (Smith, 2012). Mini-publiker
används vanligtvis när det gäller lokala politiska frågor och kan på det lokala planet
främja politiskt deltagande, men inte engagera massorna. Ju närmare man är att nå
konsensus i mini-publiker, desto mer troligt är det att man bygger förtroende. Är
deltagarna till viss mån splittrade kring beslut i mini-publiker är de också mer troliga
att delta i deliberation (Lafont, 2013).
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2.4.2 Auktoriserad deliberation
Att få medborgare att intressera sig för deliberativ demokrati kan ibland vara krävande
och en urvalsprocess kan därför vara nödvändig. Vid auktoriserad deliberation (Fung,
2003) är det lättare att få folk att engagera sig i deliberation. Som namnet antyder
innebär auktoriserad delibration att diskussionen är förstärkt då processen kan ha
inflytande över politiska beslut. Auktoriserad deliberation kräver att redan existerande
aktörer och auktoriteter engagerar sig i nya processer. Auktoriserad deliberation är ofta
tillämpad på det lokala planet eftersom det är mest sannolikt att olika intressenter (från
engelskans stakeholders) samlas då (Johnson & Gastil, 2015). Ifall deliberation har
inflytande över politiska beslut ligger det i politikers och andra intressenters intresse
att ha ett finger med i spelet.
Deliberation kan ses som auktoriserad om man försöker koppla den deliberativa
diskussionen till politisk handling. Genom att auktorisera kan man utöka
deliberationens förmåga som demokratisk innovation. Auktorisering gör att inte enbart
att större frågor kan tas upp till delibreration, utan även mindre frågor så som
vägunderhåll kan diskuteras (Fung, 2001). Deliberativ demokrati kan främja politiskt
deltagande eftersom det kan ge medborgare ett alternativ till politiskt deltagande som
skiljer sig från det vanliga. Idealet är att auktoriserad delibration ska öka politiskt
deltagande och göra beslutsfattandet mer effektivt än den representativa demokratins
byråkratiska administration.

2.5 Deliberativa och icke deliberativa metoder för övertygande
De åsikter som deliberativa diskussioner resulterar i borde idealt vara ett resultat av de
argument som kommit fram under processen. Kvaliteten på argumenten bör vara det
som övertygar deltagarna och skapar åsikter. I annat fall kan vi anta att icke
deliberativa mekanismer har haft inflytande i diskussionen. Gerber m.fl. (2014) tar upp
kontrasterna mellan deliberativa och icke deliberativa metoder för övertygande. Ofta
har deliberation utvärderats genom att undersöka huruvida deltagarna har ändrat åsikt
efter processen. Opinionsförändring är avgörande för det synsätt Fiskin och hans
medarbetare kopplas till (Morrell, 2010). Fishkin utgår från att de som deltar i
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deliberation tvingas reflektera över sina egna åsikter. Eftersom deltagare i deliberation
inte kan veta allt borde de kunna ändra åsikt när de kommer i kontakt med ny
information. Ur ett normativt perspektiv kan förändringar i åsikter inte ses som giltiga
om de inte uppstått under goda förhållanden (Fishkin, 2010), alltså förhållanden där
normerna för deliberation har följts. Resultatet i deliberation kan variera beroende på
den deliberativa kvaliteten i diskussionsprocessen.
Enligt Lupia (2002) finns det ett antal kognitiva krav för att för att deliberativt
övertygande faktiskt ska kunna kallas för deliberativt. För det första bör det bättre
argumentet vara det som vinner uppmärksamhet. För det andra bör det bättre
argumentet vara det som individer lägger på minnet och för det tredje bör det bättre
argumentet vara det som individer i slutändan väljer att stå bakom.
Deliberativt övertygande bör baseras på att specifika ställningstaganden stöds av
rationella argument (Gerber m.fl. 2014). Genom rationellt rättfärdigande stärks inte
bara talet i förhållande till rationell kritik, utan är även mer sannolikt att övertyga andra
rent logiskt. En tydlig och detaljerad förklaring som sammanbinder deltagarnas
ställningstaganden och argument gör att andra deltagare lättare kan bedöma dessa.
Gerber m.fl. (2014) påpekar att rationellt rättfärdigande inte alltid är den kraft som
vinner i en deliberation. T.ex. kan en talare använda sig av överdrivet detaljerade
argument för att dölja svagheter i det egna ställningstagandet. På så sätt kan en
deltagare försöka vilseleda andra genom att överväldiga med invecklade bevis och
rationalitet.
Deliberation

borde

alltså

idealt

vara

immun

mot

icke

deliberativa

övertalningsmetoder, men eftersom verkligheten och idealet inte alltid stämmer
överens, kan det vara värt att notera att det finns metoder för övertygande som inte kan
ses som deliberativa. Till icke deliberativa metoder kan man räkna hot, förtryck och
annat beteende som på ett eller annat sätt motverkar jämlikheten och idealet i en
deliberativ diskussion (Gerber m.fl. 2014). Även andra krafter, t.ex. grupptryck kan ha
en inverkan på resultatet i en deliberation. Att operationalisera psykologiska faktorer
så som grupptryck kan dock vara utmanande och det finns lite forskning kring
grupptryckets inverkan. Dominans (från engelskans dominance) är däremot en icke
deliberativ metod för övertygande som är lättare att undersöka. Även dominans kan
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dock vara svårt att undersöka då dominans kan ta sig uttryck både verbalt och icke
verbalt.

2.6 Dominans
I deliberation bör politisk jämlikhet eftersträvas, och därför är det inte önskvärt att
vissa individer eller grupper dominerar diskussionen. Som tidigare nämnt innebär
politisk jämlikhet även att alla ska ha samma möjlighet att uttrycka sig och allas åsikter
bör ses som lika viktiga (Fishkin, 2009). Övertygande bör ske med hjälp av retorik och
metoderna för övertygande bör vara deliberativa. Deltagare diskuterar med varandra
genom olika argument, vilka bör väga lika mycket i diskussionen. I en ideal deliberativ
diskussion är det alltid det bättre argumentet som borde vinna (Habermas, 1994).
Enligt Minozzi m.fl. (2012) är ett argument som framförs av en deltagare bara
övertygande för en annan ifall den som framför och den som mottar har liknande
preferenser och den som framför har någon form av auktoritet. Att lyckas med
deliberativt övertygande i blandad deliberation kan dock vara svårt. Och är något svårt
finns det alltid någon som försöker ta en kortare väg för att nå önskat resultat, speciellt
om mycket står på spel.

2.6.1 Statusdominans
För att övertyga andra krävs en viss auktoritet. Således kan statusdominans (från
engelskans status dominance) förekomma i diskussioner. Det finns forskning som
tyder på att politiker kan använda sin sociala status för att svänga opinionen till sin
fördel (Gastil, 2000; Sunstein, 2006). Enligt Minozzi m.fl. (2015) finns det tre olika
sätt politiker kan påverka medborgare i deliberation: hen kan påverka deltagarnas
åsikter kring ämnet som diskuteras, hen kan påverka deltagarnas åsikter om politikern
i fråga och hen kan påverka medborgares politiska beteende i framtiden. Också annan
forskning (Suiter m.fl. 2016) tyder på att individer med hög social status tenderar att
ändra åsikt mer sällan än de med lägre social status.
För att deliberation ska kunna generera kompetens krävs det att talare har möjlighet att
uttrycka sig utan att det ursprungliga innehållet i argumenten förvrids (Lupia, 2002). I
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deliberativa diskussioner finns dock risken att de som är okunniga tycker “vad de
borde tycka” och mer kunniga tillåts att dominera. Grupptryck eller framförandet av
ny information kan också leda till att okunniga skapar sig åsikter och argument under
diskussionens gång (Minozzi m.fl. 2015). En okunnig individ kan lära sig ett partis
ståndpunkter av politiker i deliberation, och därefter ge stöd för partiets
ställningstaganden eftersom individen saknar kunskap om andra alternativ.
Till viss del grundar sig den fostrande mekanismen i deliberation på att vissa deltagare
är bättre informerade än andra. Ligger alla på samma nivå kunskapsmässigt finns det
inget något att lära sig av de andra deltagarna. Enligt Lupia (2002) är välinformerade
individer bättre på att övertyga andra, och risken finns därför att de kan underminera
fördelarna med deliberation. Det är vanligt att människor i viss mån anpassar sina
åsikter enligt de argument som styr diskussionen för att de ska känna att de passar in i
gruppen (Sunstein m.fl. 2007). Således finns det en risk att dominanta deltagare
ytterligare vrider deliberativa diskussioner till sin fördel.
Blandad deliberation är inte helt problemfritt ur denna synvinkel. Kraften av det bättre
argumentet bör styra deliberation, men forskningen säger lite om vem det vanligtvis
är som sitter på det bättre argumentet. Risken finns att deltagare med högre social
status har mer inflytande. Å andra sidan har vi konstaterat att välinformerade
medborgare är viktiga för att uppnå en fostrande effekt. Enligt Morrell (2010) tenderar
de som bryr sig mycket om ett ämne att ifrågasätta motiven hos de som har annan åsikt
och vara skeptiska till argument som stöder andra åsikter. Är deltagarna i blandad
deliberation engagerade och intresserade av ett ämne borde det således inte vara så
simpelt att få deltagarna att ändra åsikt, oberoende social status och kunskapsnivå.
Deliberation behöver inte alltid resultera i åsiktsförändring (Baccaro m.fl. 2016;
Benoit & Dubra, 2014; Bächtiger m.fl. 2014; Lindell m.fl. 2017), men oberoende vilka
resultat som uppnås i deliberation är det viktigt att resultaten är en produkt av god
deliberativ argumentation snarare än icke deliberativa metoder (Fishkin 2009; Myers
& Mendelberg, 2013). Därför är det viktigt med hög kvalitet i deliberation och att
resultaten av diskussionen inte påverkats av icke deliberativt beteende.
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2.6.2 Åsiktsförändring
Ett sätt att mäta resultaten i deliberation är att se på åsiktsförändring. Syftet med
avhandlingen är inte att mäta åsiktsförändring, men eftersom jag kommer att
undersöka grupper med olika bakgrund och förmåga är det viktigt att förstå att
personliga egenskaper kan påverka hur deltagare diskuterar. Suiter m.fl. (2016)
undersöker huruvida vissa individer kan ha större fördelar än andra i deliberativa
diskussioner genom att undersöka ett deliberativt forum som ordnats i Irland. Det finns
olika faktorer som kan påverka hur deltagarna reagerar på deliberation. Några vanliga
faktorer är kön, ålder, utbildning, kunskap och variationer i personlighet (Suiter m.fl.
2016). Forskarna är oense om hur demografiska skillnader tar sig uttryck, men några
övergripande trender som Suiter m.fl. (2016) pekar på är att män har mer politisk
kunskap än kvinnor och att unga är lättare att övertala än äldre. Dryzek (2009) anser
att utbildning främjar den deliberativa förmågan och ökar kompetensen i
kommunikationen. Suiter m.fl. (2016) ifrågasätter i sin tur om det behöver betyda att
inflytandet i diskussioner ökar. Popkin och Dimock (2000) argumenterar för att
medborgare som är vagt informerade har svårt att följa med i diskussioner om
allmänna problem och deltar mer sällan i politik överlag.
Enligt Sunstein m.fl. (2003), finns risken att grupper polariseras i deliberation och
detta är mer sannolikt att ske ifall gruppen redan från början lutar mer åt ett håll. Också
av den orsaken är heterogena grupper att föredra. Suiter m.fl. (2016) konstaterade i
den Irländska deliberationen att grupper som var sammansatta av vänsterorienterade
individer är mer troliga att ändra åsikt än de som diskuterade i en blandad grupp.
Öppenhet för övertygande borde vara drivande vad gäller förändringar i opinion. De
som är säkra på sin sak och är övertygade om att de vet bäst är svårare att övertyga än
de som är öppna för att ta emot andras åsikter (Sunstein m.fl. 2003). Beroende på ålder
kan individer reagera olika på deliberation. Äldre personer är mindre benägna att ändra
åsikt under deliberation medan yngre är mer benägna att ändra åsikt (Suiter m.fl.
2016). Från deliberationen i Irland drog forskarna också slutsatsen att det finns en
grundläggande nivå av kunskap som alla deltagare borde ha för att kunna dra nytta av
deliberation. Hos äldre människor med hög utbildning skedde den minsta förändringen
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i åsikt i den Irländska deliberationen. De deltagare som var mest troliga att ändra åsikt
saknade extrema åsikter, hade medelmåttig kunskapsnivå, var inte är extrema vad
gäller ålder och diskuterade i en grupp där det fanns skillnader i deltagarnas åsikter
(Suiter m.fl. 2016).
Således finns det forskning som pekar på att individer kan ha olika stora fördelar i en
deliberation, åtminstone om man ser till vem som tenderar att ändra åsikt. Men om
deliberation av hög kvalitet inte kräver åsiktsförändring (Baccaro m.fl. 2016; Benoit
& Dubra, 2014; Bächtiger m.fl. 2014; Lindell m.fl. 2017) kan vi inte utvärdera
deliberativa diskussioners kvalitet genom att enbart se till åsiktsförändringen. Att vissa
håller fast vid sin åsikt behöver inte heller betyda att de dominerat eller använt sig av
icke deliberativa metoder för att övertala andra. Åsiktsförändring kan ge oss ett svar
på vilken inverkan deliberationen haft på deltagarna och vice versa, men för att
undersöka själva kvaliteten i diskussionerna finns det bättre sätt att gå till väga.

2.6.3 Intressenter i het deliberation
Engagemanget för deliberativa diskussioner kan variera beroende på deltagarnas
intresse i ämnet som ska diskuteras. I en diskussion där ämnet inte direkt berör
deltagarna kan fördelen vara att deltagarna är mer öppensinnade och att de inte är
delade i olika läger redan innan diskussionen sätter igång (Fung, 2003). I en het
deliberation har deltagarna höga insatser och individer med hög status deltar i
diskussionen. Fung (2003) påpekar att en het debatt har fördelen att den är mer
intressant för deltagarna. En deliberativ diskussion där deltagarna har höga insatser
gör det mer troligt att deltagarna engagerar sig och investerar tid och resurser i
deltagandet.
Att medborgare engageras i politiken har jag redan tidigare i uppsatsen konstaterat att
är något som man bör eftersträva i en deliberativ demokrati. Den deliberativa
demokratin kan komplettera de konventionella metoderna för deltagande i en
representativ demokrati, och således även utmana de aktörer som vanligtvis har
inflytande i politiken. Detta kan tas emot på olika sätt av politiker och andra
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intressenter (Niessen, 2019). Traditionellt sett är det politiker som tar beslut och andra
intressenter som konsulteras eller t.o.m har inflytande över olika politiska beslut. Minipubliker kan dock rubba denna maktbalans. Det kan alltså uppstå en viss tävlan om
makten mellan deltagarna som inkluderas i mini-publiker och de traditionella
beslutsfattarna (Hendriks, 2002).
Niessen (2019) försöker svara på hur intressenter ser på mini-publiker genom att
studera ett fall från den belgiska provinsen i Luxemburg. Olika intressenter
intervjuades angående ett deliberativt forum. I detta fall var de intressenter man hade
involverat politiker samt representanter för företag och organisationer. Niessen (2019)
kunde identifiera fyra olika synsätt på mini-publiker hos intressenterna. För det första
fanns ett elitiskt synsätt. Detta gick ut på att den politiska eliten borde ta de politiska
besluten eftersom de är mer kunniga än medeltalet bland deltagarna i forumet och
dessutom mer legitima som förtroendevalda. Det andra synsättet utgick från att
experter på fältet borde konsulteras eftersom de vet mest om sakfrågor. Det tredje
synsättet kallar Niessen för återkoppling. De som hade detta synsätt ansåg att liknande
forum kan låta medborgare och politiker återkoppla genom att visa hur komplexa
allmänna problem är och på så sätt låta politiker anpassa sig till den allmänna
opinionen. Enligt synsättet återkoppling borde medborgare inkluderas eftersom de
påverkas, men beslutsfattarna ska ha det sista ordet. Det sista synsättet var förnyelse.
De som trodde på förnyelse såg forumet som en bland många innovationer för att
förnya den representativa demokratin. De var också de som hade mest positiv syn på
forumet och ansåg att mini-publiker kan fungera som ett botemedel mot den
ofungerande demokratin och såg inte politiker som mer kunniga.
Niessen (2019) konstaterar att representanter för företag och organisationer stödde
synsättet med experter medan politiker inte gjorde det. Det elitiska synsättet stöddes
av politiker och vissa organisationer. Återkoppling stöddes av representanter för
samtliga grupper och var även det mest populära sett till antalet som identifierade sig
med detta synsätt. Intressant är att elitister var emot både medborgerligt deltagande
och mini-publiker, medan de med expertsynen var emot själva forumet i fråga men
hade en positiv syn på politiskt deltagande förutsatt att konsulter har ett finger med i
spelet (Niessen, 2019). Studien visar att även om användningen av mini-publiker ökat
har systemet inte fått genombrott hos alla intressenter. Speciellt om tanken är att mini29
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publiker ska ha en roll som något mer än konsulterande så möter idén motstånd från
politiska aktörer och andra intressenter.
Hendriks m.fl. (2007) har i sin tur försökt undersöka vilken inverkan intressenter har
på deliberation genom att jämföra två olika designer. Vanligtvis tillämpas två olika
typer av design för deliberation, forum där partiska deltagare får delta och forum där
de inte får göra det. Tjänstemän och framförallt politiker kan driva en agenda och ses
därför som intressenter och partiska deltagare. Att deliberation idag används i större
utsträckning än tidigare kan ses som något positivt ur ett deliberativt perspektiv men
Hendriks m.fl. (2007) påpekar probelmatiken kring valet av som deltagare. Politik
finns till tack vare partiska ställningstaganden, men frågan är om politiker och andra
intressenter som strävar till att påverka agendan bör få delta i deliberativa diskussioner.
Ur ett deliberativt perspektiv anses partiska deltagare göra sämre beslut eftersom de
har en agenda att följa snarare än att engagera sig i medborgerligt resonemang
Hendriks m.fl. (2007). De som representerar en grupp kan ha svårt att se saker från det
kollektivt bästa då fokus ligger på att föra fram den egna agendan (Young, 2001).
Enligt mig finns risken att det går som Shapiro (1999) anser, att när åsikterna går isär
och insatserna är höga kan intressenter ha svårt att föra en god deliberativ diskussion
och istället söka andra alternativ för att påverka deltagarna. Ur ett demokratiskt
perspektiv är det dock viktigt att intressenter deltar. Att politiker reflekterar över
deliberativa diskussioner och eventuellt stöder resultatet kan öka legitimiteten hos
politikerna. Dessutom är idealet fritt deltagande. I verkligheten är det också sällsynt
med medborgare som är helt neutrala i politiska frågor, men skillnaden ligger i det att
även om vanliga medborgare inte nödvändigtvis är opartiska är de mindre troliga att
driva en gruppagenda.
Hendriks m.fl. (2007) jämför två tyska deliberativa forum där enbart intressenter
deltog i det ena och enbart medborgare i det andra. De centrala resultaten som Hendriks
m.fl. (2007) kom fram till var följande:
Intressenternas forum och diversitet. Intressenterna var delade i två läger, och en
organisation som var neutral. Deltagarna var oroliga över hur rättvist de deliberativa
diskussionerna skulle gå till, men deltog ändå eftersom det kunde ses som ett dåligt
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drag att bojkotta diskussionerna kring ett ämnen som fanns på den politiska agendan.
Intressenterna hade en strategisk syn på forumet.
Öppenhet för att byta åsikt. Vanligtvis går intressenter med i forum för att övertyga
snarare än att bli övertygade. I en deliberativ diskussion sitter intressenter alltid i en
knepig situation där man måste välja mellan sin representativa och sin deliberativa roll.
Speciellt aktivister kan enligt Hendriks m.fl. (2007) vara så fokuserade på orättvisor
och problem att de sätter sin energi på att generera solidaritet bland de egna snarare än
att försöka samsas med de som tycker annorlunda. Studier har visat att intressenter
sällan ändrar åsikt (Pelletier m.fl. 1999) medan Mackie (2002) påpekar att det även
kan bero på att intressenter inte vill erkänna att de ändrat åsikt. Intressenterna agerade
främst som delegater och hade därför svårt att bygga förtroende eller ändra åsikt. De
talade om istället för till varandra.
Öppenhet för att byta åsikt. Medborgare borde vara mer öppna för att byta åsikt då de
inte är bundna till en agenda. Hendriks m.fl. (2007) resultat visar att medborgarna lärde
sig mycket. 16 % ansåg sig ha hög kunskap angående ämnet innan man började men
innan man var klara var siffran uppe i 60 %. Ingen större åsiktsförändring skedde bland
deltagarna men medborgarna hade en högre deliberativ förmåga jämfört med
intressenterna i det andra deliberativa forumet som var för bundna i sina åsikter.
Fungs tankar (2003) om att deliberation borde vara het fick inte stöd i Henriks m.fl.
(2007) eller Niessens (2019) undersökningar. Att intressenterna deltog skapade inte
heller större legitimitet. I Tyskland såg man deliberationen som ännu ett maktelitens
vanliga möten. Det gick så långt att regeringen fick kritik för att gömma sig bakom
deliberationen. Detta var dock deliberativa diskussioner där medborgare och
intressenter diskuterade i olika grupper, alltså inte blandad deliberation. Henriks m.fl.
(2007) anser att utmaningen med blandad deliberation är att undvika att intressenter
sätter agendan och dominerar diskussionen då intressenter ofta har erfarenhet av att
föra fram sin sak.

31

Niclas Portin

2.7 Diskussionskvalitet
Hittills har jag gått igenom idealet för deliberation och försökt klargöra vad
deliberativa diskussioner kan bidra med i demokratin. Härnäst kommer jag att ta fasta
på kvalitet i den deliberativa processen i ljuset av deliberativ teori. För att svara på vad
kvalitet är och hur man kan identifiera kvalitet i deliberation kommer jag att utgå från
verktyget Discourse Quality Index (förkortat DQI) som Steenbergen m.fl. (2003)
konstruerat för att mäta politisk deliberation. DQI är ett kvantitativt mått för att mäta
kvalitén på samtal i deliberation. Måttet baseras på fler olika forskares teorier, men tar
sin grund i Habermas teorier angående deliberation (1996). Författarna utgår från
Habermas teori eftersom instrumentet skulle bli alltför brett för att kunna
implementeras i praktiken om alla olika teoretikers syn skulle inkluderas. Instrumentet
kan användas i många olika deliberativa kontexter och underlättar empiriska
undersökningar. Teorin som Steenberg m.fl. (2003) utgår från för att konstruera DQI
följer i stort sett den teori som hittills har framförts i uppsatsen. Den grundläggande
idén inom etiken för samtal är universalism. En norm är enbart godtagbar om alla som
berörs av normen kan acceptera dess konsekvenser och acceptansen ska inte bygga på
auktoritet, utan individer bör nå samtycke genom argumentation.
Steenberg m.fl. (2003) försöker identifiera kvalitet i deliberativa diskussioner med
hjälp av sju kategorier som reflekterar över samtalets kvalitet. För det första kan
kvalitet utvärderas genom att se på Deltagande. Deltagare bör få delta fritt i
deliberativa diskussioner. Avbrott hindrar alltså fritt deltagande och deltagarna bör inte
avbryta varandra. Den andra kategorin i DQI tar fasta på Nivå av legitimering.
Kategorin bygger på tanken om legitimitet i argumenten. God kvalitet kännetecknas
av att deltagare legitimerar innehållet i inlägg. Den tredje kategorin kallas
Legitimeringens innehåll och tar fasta på om förslag från deltagare sker baserat på eget
intresse eller om förslag tilltalar gruppintressen vilket kännetecknar högre kvalitet.
I DQI använder sig Steenberg m.fl. (2003) av tre olika kategorier för respekt. För att
god kvalitet ska uppnås krävs ömsesidig respekt mellan deltagarna, vilket kategorierna
utgår från. Den första kategorin är Respekt för de som berörs av beslut och tar fasta på
respekten som visas för de grupper som berörs av specifika beslut. Den andra kategorin
är Respekt för andras uttalanden. Kategorin tar fasta på i vilken mån individer visar
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respekt för andra deltagares uttalanden i diskussionen. Den tredje kategorin som berör
respekt är Respekt för motargument. Högre kvalitet kännetecknas av att motargument
erkänns och bemötas positivt.
Den sista kategorin kallas Konstruktiv politik. Den sista kategorin i verktyget DQI
berör skapandet av konsensus, vilket Steenbergen m.fl. (2003) kallar konstruktiv
politik. Indikatorn tar fasta på om deltagare försöker bygga konsensus. Detta är dock
snarare ett mål än en nödvändighet enligt författarna. Tanken är att dessa kategorier
ska kunna kombineras som variabler och skapa en övergripande bild av diskussioners
kvalitet. Med hjälp av verktyget DQI kan man spegla idealet för deliberativ demokrati
mot verkligheten och undersöka förhållandena i vilka åsikterna skapas.
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3 Upplägg, metod och material
3.1 Viktiga punkter ur referensramen
Med hjälp av några punkter vill jag försöka sammanfatta referensramen och ge en
överskådlig bild av vad man bör eftersträva när man vill nå hög kvalitet i deliberativa
diskussioner. Dessa punkter tar inte fasta alla aspekter eller synsätt på deliberation,
men kan fungera som utgångspunkt för att förstå upplägget och operationaliseringen
av min undersökning. Jag kommer att undersöka hur medborgare, politiker och
tjänstemän använt sig av deliberativa och icke deliberativa metoder i diskussionerna
och vilken kvalitet de olika deltagarna hållit i sina inlägg. För att göra detta utgår jag
från vilka faktorer som kan främja deliberativ kvalitet. Deliberation av hög kvalitet
kännetecknas av följande:


Fritt deltagande



Respekt gentemot individer och argument



Argument baserade på solidaritet



Kraften av det bättre argumentet



Rationellt övervägande



Konsensustänkande

Dessa punkter kännetecknar deliberation av hög kvalitet. Vänder man på det hela så
leder avsaknaden av dessa till lägre kvalitet. Jag vill komplettera med ett antal andra
typer av beteenden som sänka kvaliteten i deliberativa diskussioner. I referensramen
kallas dessa för icke deliberativa metoder. Deliberation av låg kvalitet kännetecknas
av följande:


Dominans



Förtryck
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3.2 Preciserade frågeställningar och upplägg
I Figur 1 beskrivs undersökningens beroende och oberoende variabler. Variablerna i
figuren kommer diskuteras i kapitel 3.2 och mina preciserade frågeställningar görs
upp enligt Figur 1.

Figur 1. Beroende och oberoende variabler.

Min hypotes är att beroende på gruppsammansättningen varierar gruppdynamiken
vilket resulterar i variation i diskussionskvaliteten. Min frågeställning är följande:


Hur påverkar gruppsammansättning diskussionskvalitet?

Själva gruppdynamiken kommer att diskuteras, men med variabeltänkande är det
gruppsammansättningens verkan på diskussionskvaliteten jag kommer att undersöka.
Gruppsammansättningen är den oberoende variabeln och diskussionskvalitet den
beroende. Jag förväntar mig att en variation i gruppsammansättningen orsakar en
variation i den oberoende variabeln diskussionskvalitet. Gruppdynamiken är en
mellanliggande variabel som är en beroende variabel till gruppsammansättningen och
antas

påverka

diskussionskvaliteten

(Esaiasson

m.fl.

2012,

s.

81).

Gruppsammansättningen förväntas ha en direkt effekt på diskussionskvalitet och en
indirekt effekt, som går via den mellanliggande variabeln gruppdynamik till
diskussionskvalitet.
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Som jag visar i Figur 1 kommer jag använda mig av tre variabler;
gruppsammansättning, gruppdynamik och diskussionskvalitet. De tre preciserade
frågeställningarna är följande:


Hur påverkar gruppsammansättningen gruppdynamiken?



Hur påverkar gruppsammansättningen diskussionskvaliteten?



Hur påverkar gruppdynamiken diskussionskvaliteten?

3.3 Mini-publik som fall
I den här undersökningen kommer jag att analysera material från en lokal deliberativ
diskussion. Diskussionerna i Korsholm hade många drag som kännetecknar en minipublik. Deltagarna var visserligen inte slumpmässigt urvalda men deltagande var fritt
för alla invånare som ville delta. Det finns olika sätt att gå tillväga för att ordna
deliberation och mini-publiker är en typ av småskalig deliberativ demokrati (Fung,
2003). Således kunde även andra typer av design användas för att undersöka kvaliteten.
Orsaken till att mini-publiker kan ses som intressanta när man vill undersöka
förhållandet mellan gruppdynamik och diskussionskvalitet i blandad deliberation
ligger mini-publikens natur. Mini-publiker kännetecknas av att vanliga medborgare
involveras i diskussioner (Goodin & Dryzek, 2006). Annan forskning, t.ex. (Niessen
2019, Henriks m.fl. 2007) har använt sig av deliberativa forum till vilka man bjudit in
olika intressenter för att jämföra hur intressenter och medborgare fungerar i
deliberation. Dessa forum kan dock inte gå under namnet mini-publiker eftersom olika
forum ordnats beroende på om deltagarna varit vanliga medborgare eller intressenter.
Mitt syfte är att undersöka förhållandet mellan gruppsammansättning och
diskussionskvalitet i blandad deliberation och därför krävs det att representanter för
samtliga grupper deltagit i ett och samma deliberativa forum.
Nackdelarna med mini-publiker ligger även i det som kan ses som fördelen, nämligen
att de olika grupperna möts i en gemensam diskussion. Risken finns att individer med
hög social status kan komma att dominera deliberativa diskussioner (Gastil, 2000;
Sunstein, 2006) och utöva muntlig dominans (Lupia, 2002). Även om icke deliberativa
metoder för övertygande bör undvikas så måste man ändå ta i beaktande att dessa i
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verkligheten kan finnas i deliberativa diskussioner. Isoleras deltagarna så att
medborgare och intressenter diskuterar i separata forum, försvinner också möjligheten
att undersöka dynamiken. Att undersöka medborgare, politiker och tjänstemän var och
en för sig kan ge en inblick i gruppens egna deliberativa kapacitet. Men detta har i så
fall skett i en diskussion där man har frångått idealet kring fritt deltagande och
dessutom misslyckats med att ta hänsyn till de utmaningar som kan uppstå när olika
grupper möts i en deliberation. Att använda sig av blandade mini-publiker är en bättre
metod för att kunna analysera gruppdynamiken och ta hänsyn till de utmaningar
deltagarna stöter på när de möts i deliberativa diskussioner

3.4 Material
De fall av deliberation jag kommer använda mig av i min studie är en serie av tre forum
som ordnades i Korsholm våren 2018. Forumen liknade mini-publiker även om de inte
uppfyller samtliga drag som kännetecknar mini-publiker. Ämnet som de deliberativa
diskussionerna

handlade

om

var

den

eventuella

sammanslagningen

med

grannkommunen Vasa. Det har under ett antal år pågått en livlig och polariserad debatt
kring ämnet, och hösten 2017 röstade kommunfullmäktige i Korsholm för att inleda
förhandlingar med Vasa. Orsaken till att debatten om ämnet varit så het är flera.
Korsholm är en kommun som har en klar majoritet av svenskspråkig befolkning (69
%) medan Vasa stad har en finskspråkig majoritet (68,6 %). Vid en fusion skulle denna
svenskspråkiga befolkning bli en minoritet i den nya kommunen. Eftersom jag själv
deltog som forskningsassistent vid de olika forumen kunde jag konstatera att förutom
språkfrågan var korsholmarna var oroliga över lokaldemokratin och hur de olika
identiteterna som invånare från de båda kommunerna har skulle se ut i en ny kommun.
Det fanns också en oro hos speciellt kommunalt anställda över hur deras
arbetsförhållande skulle se ut i framtiden. Vidare diskuterades det kring gemensamt
namn och annat som kan ses som naturligt då två ska bli ett.
De deliberativa forumen var öppna för alla. Samtliga tre tillfällen inleddes med att
Korsholms kommundirektör informerade deltagarna om de pågående förhandlingarna.
Därefter delades deltagarna slumpmässigt in i små grupper. Varje grupp leddes av en
moderator och diskussionerna inleddes med att ett antal deliberativa regler lästes upp
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för deltagarna. Reglerna var designade för att styra deltagarna mot idealet för
deliberation och betonade b.la. att deltagarna skulle argumentera för sina åsikter,
reflektera, vara uppriktiga och visa respekt (Strandberg & Berg, 2018). Moderatorerna
såg till att reglerna följdes, att alla kom till tals och att diskussionerna inte spårade ur.
Ett informationspaket delades ut till deltagarna innan diskussionerna inleddes för att
alla skulle ha möjlighet till att läsa in sig på ämnet. Diskussionerna pågick i ungefär
en timme vid samtliga tillfällen. I Tabell 1 syns föredelningen av deltagare vid de olika
tillfällena samt hur många grupper deltagarna delades in i.

Tabell 1 Deltagare vid olika tillfällen (Strandberg & Berg, 2018)
Tillfälle

N

Antal grupper

Deltagare per
grupp i medeltal

Politiker eller
tjänstemän per grupp i
medeltal

31. Januari
13. Februari
20. Februari

92
94
39

8
10
4

11,5
9,4
9,8

2,1
2,2
2,8

Kommunsammanslagningen har varit ett hett ämne som engagerat många invånare.
Tanken var att deltagarna skulle få diskutera med politiker och tjänstemän och ge
beslutsfattarna råd om vad man bör tänka på och ta i beaktande under förhandlingarna.
På en lokal nivå kan kommunsammanslagningar ses som det mest utmärkande ämnet
för deliberation med höga insatser (Strandberg & Berg, 2018). Samtliga invånare
berörs av en kommunsammanslagning vilket ger ämnet en komplicerad karaktär.
Denna typ av öppna deliberationer som har inflytande över de politiska processerna
tenderar att dra till sig intressenter (Johnson & Gastil, 2015). Fallet lämpar sig väl för
min undersökning då jag är intresserad av dynamiken mellan deltagarna. Ämnet gjorde
att deltagarna hade höga insatser och investerade tid och resurser i diskussionerna. Ett
ämne som inte ger upphov till deliberation med höga insatser kan visserligen hålla
diskussionen mer saklig då resultatet inte ses som lika avgörande för deltagarna.
Levine m.fl. (2005) varnar för att intressenter kan ha allt för stort inflytande i
deliberation med höga insatser men påpekar även att moderatorer kan främja
jämlikhet. I Korsholm fanns moderatorer med för att se till att allt gick rätt till.
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Dessutom förutsätter ideal deliberation att alla får delta och jag tar därför Fungs (2003)
sida och ser det som något positivt med investerade deltagare och närvaro av
intressenter.
Ingen urvalsprocess användes för att skaffa deltagare, utan samtliga invånare var
välkomna att delta. I strikt bemärkelse är fallet således inte en mini-publik då man inte
använde sig av en slumpmässig urvalsprocess. Fördelen med fritt deltagande är dock
att man landar närmare idealet vad gäller möjligheten till fritt deltagande i deliberation
(Fung 2001). Nackdelen kan ligga i det som Ryfe (2005) beskriver som
snöbollseffekten, nämligen att de som är intresserade värvar deltagare ur den egna
sociala kretsen och således kan gruppen av deltagare bli homogen.
Till skillnad från tidigare forskning som till stor del jämför hur intressenter och
medborgare fungerar i separata forum undersöker jag hur de fungerar i ett gemensamt.
Materialet kommer från ett fall av het deliberation, där deltagarna disskuterar i
blandade grupper. Mångfald av perspektiv är viktigt för att skapa en god deliberation
(Gutmann & Thompson, 2004; Gerber m.fl. 2014) och därför kan en sammansättning
som består av deltagare med olika bakgrund motiveras. Genom att vissa deltagare är
mer insatta än andra kan deliberativa diskussioner ha en fostrande verkan (Lupia
2002). Dessutom kan man genom denna typ av sammansättning minska på risken för
att det uppstår homogena grupper.
Även om deltagarna delades in slumpmässigt i grupper fanns politiker, tjänstemän och
medborgare med i alla grupper. Bland deltagarna identifieras tre olika
grupptillhörigheter.


Medborgare
Representerar den ”vanliga” invånaren.



Politiker
Personer som är folkvalda och har ett aktivt mandat.



Tjänstemän
Kommunalt anställda tjänstemän.
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Det material jag kommer att använda mig av har samlats in med hjälp av
ljudinspelningar från de olika tillfällena. Inspelningarna har transkriberats för att
lättare kunna användas i forskningssyfte.

3.5 Undersökningens analysmetod
För att svara på min frågeställning kommer jag att göra en kvantitativ innehållsanalys
över de data som samlats in under deliberativa diskussioner i Korsholm. Fördelen med
denna design är att ett stort datamaterial kan gås genom på kort tid (Esaiasson m.fl.
2012, s. 198). Eftersom jag kommer koda data från de transkriberingar som gjorts över
tillfällena i Korsholm är min analys kvantitativ. Kvantitativ innehållsanalys lämpar sig
väl när man vill undersöka hur frekvent olika innehållsliga kategorier förekommer
(Esaiasson m.fl. 2012, s. 197).
Hade jag valt att fokusera på t.ex. intervjuer hade jag använt mig av en kvalitativ
metod. Två andra typer av design förekommer ofta när det gäller forskning kring
deliberation. Dessa är frågeundersökningar samt samtalsintervjuer. Hendriks m.fl.
(2007) använder sig av en kombination av de båda för att undersöka hur intressenter
och medborgare fungerar i deliberation. Chaskin m.fl. (2012) undersöker blandad
deliberation med hjälp av deltagarintervjuer och Niessen (2019) använder
samtalsintervjuer för att undersöka hur intressenter ser på mini-publiker. Både
Hendriks m.fl. och Niessen kan i sina respektiva undersökningar peka på intressanta
resultat

kring

hur

intressenter

och

medborgare

upplever

deliberation.

Frågeundersökningar kan vara mycket användbara om vi vill undersöka
åsiktsförändring. Suiter m.fl. (2016) använder sig av frågeformulär som deltagarna
svarade på före och efter en deliberation för att se hur åsikterna förändrades.
Frågeundersökningar och samtalsintervjuer har fördelen att de ger möjlighet till
uppföljning (Esaiasson m.fl. 2012, s. 251). Intervjuareffekter kan dock ha en oönskad
inverkan på resultatet vid användning av samtalsintervjuer och även komplexitet i
frågor och svar kan påverka validiteten (Esaiasson m.fl. 2012, s. 235).
Ett problem med såväl frågeundersökningar som samtalsintervjuer ligger i deras
oförmåga att beskriva de förhållanden som rådde under själva deliberationen.
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Trovärdigheten hos primärkällor är större än hos sekundärkällor (Esaiasson m.fl. 2012,
s. 283). Visserligen kan man med frågeundersökningar och samtalsintervjuer basera
sin undersökning på ett återberättat material från deltagare som kan ses som en
förstahandskälla. Men berättarens grad av oberoende spelar in på hur trovärdigt
materialet är (Esaiasson m.fl. 2012, s. 283). Frågeundersökningar ger ett tydligt svar
åsikter före, under och efter. Men de ger oss lite förstahandsinformation om hur själva
deliberationen fungerade. Visserligen finns möjligheten att i både samtalsintervjuer
och enkäter ta med frågor om hur deliberationen upplevdes. Men i sådant fall finns
risken för att validiteten äventyras då svaret alltid blir ett resultat av deltagarnas egna
tolkningar och värderingar. Det vore att föredra att använda en primär källa för öka
validiteten och minska tolkningsfel.
Man bör som forskare alltid respektera viljan hos de personer som deltagit i en
undersökning (Esaiasson m.fl. 2012, s. 257). När materialet samlades in under forumen
garanterade man att deltagarnas anonymitet skulle bevaras. Esaiasson m.fl. (2012)
påpekar att de som intervjuats visserligen kan erbjudas att få läsa genom direkta citat
eller erbjudas anonymitet. Problemet ligger dock i att citat från samtalsintervjuer eller
frågeundersökningar relativt enkelt kan kopplas till personer i ett mindre samhälle så
som Korsholm. Mitt val av design säkerställer att deltagarna från deliberationen förblir
anonym då jag helt undviker samtalsintervjuer och frågeundersökningar.
Att hitta ett upplägg som gör att materialet kan kopplas till teorin är inte alltid lätt.
Teorin inom deliberativ forskning är omfattande och det finns otaliga kriterier för hur
en god deliberation borde se ut. Det kunde därför vara motiverat att använda sig av en
kvalitativ metod för att mer ingående undersöka innehållet i vad deltagarna sagt och
således anpassa undersökningen till teorin. Jag är medveten om att den komplexa
teorin medför svårigheter vad gäller användningen av en kvantitativ design. En
statistisk undersökningsdesign ger dock bättre möjligheter till att undersöka ett stort
antal enheter och ger även bättre generaliseringsmöjligheter.
Genom att göra en kvantitativ innehållsanalys av de data som samlats in med hjälp av
mikrofoner under deliberationens gång kan jag undersöka de förhållanden som rådde,
utan att förlita mig på en sekundär källa. För att genomföra detta kommer jag att utgå
från det kvantitativa verktyg Steenbergen m.fl. (2003) skapat för att mäta kvaliteten i
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deliberation. Verktyget förekommer ofta inom deliberativ forskning. De flesta som
använt sig av Steenbergens m.fl. verktyg har dock valt att modifiera verktyget snarare
än att använda det i sin helhet (Bächtiger m.fl. 2005; Gerber m.fl. 2014; Ugarizza &
Nussio, 2015). Fördelen med designen är att deliberationens kvalitet kan kartläggas
noggrant men processen är resurskrävande. Användningen av t.ex. enkäter sparar
mycket tid jämfört med den tid som krävs för att transkribera och analysera material
som samlats in under diskussioner. Detta är sannolikt en av orsakerna till att kvantitativ
innehållsanalys är en design som förekommer mer sällan i den deliberativa
forskningen. Eftersom det material jag har tillgång till redan blivit transkriberat har jag
i denna uppsats möjlighet att gå den långa vägen och direkt undersöka förhållandena i
blandade deliberationer.

3.6 Metod och operationalisering
I denna uppsats är jag inte intresserad av vilka åsikter deltagarna fört fram, utan hur de
fört fram åsikterna. Jag kommer använda mig av en statistisk design, vilket är
användbart då jag vill samla information om en stor mängd analysenheter (Esaiasson
m.fl. 2012, s. 96). Mitt material är stort men jag har den fördelen att inspelningar från
de olika tillfällena och grupperna redan transkriberats. Jag kommer använda mig av ett
antal variabler för att bedöma innehållet i deltagarnas tal. King (2009) kritiserar detta
sätt att undersöka deliberativ kvalitet eftersom kroppsspråk inte beaktas. För att beakta
kroppsspråk skulle det dock krävas att man förutom ljudinspelningar även har
videoinspelning från forumet jag använder mig av. Att filma deltagarna är dock något
som i sin tur troligtvis skulle ha påverkat själva diskussionerna. Många av deltagarna
påpekade att deras anonymitet är viktig. En ljudinspelning godkändes av deltagarna
men eftersom jag själv deltog som moderator kan jag konstatera att en videokamera
hade blivit för mycket för vissa deltagare. Att försöka undersöka varje detalj kan leda
till att insamlingen av data stör själva processen. Således kommer nu fokus ligga på
hur deltagarna uttryckt sig muntligt.
För att operationalisera mina frågeställningar kommer jag att ta hjälp av verktyget
Discourse Quality Index som Steenbergen m.fl. (2003) skapat. Det är viktigt att isolera
samt definiera kategorier innan själva insamlingen påbörjas när man sysslar med
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statistisk analys (Esaiasson m.fl. 2012, s. 253). För att kunna avgöra vilka enheter som
är relevanta och vilka som inte är det har Steenbergen m.fl. (2003) satt som krav att ett
relevant inlägg bör innehålla ett krav i form av förslag angående vilket beslut som
borde tas. Detta krav kommer jag inte använda mig av i min analys. Inlägg som inte
berör själva ämnet kan ändå ha haft en inverkan på själva diskussionens kvalitet och
därför kommer jag att inkludera dessa. Muntlig dominans kan ske genom t.ex. hot och
förtryck (Gerber m.fl. 2014) och behöver inte alls ha något att göra med själva ämnet
som diskuteras. Ändå motverkar sådant beteende den jämlikhet man bör eftersträva i
deliberation och således försämras kvaliteten. Å andra sidan behöver inte inlägg som
saknar förslag angående beslut ha en negativ inverkan på diskussioner. Jaramillo och
Steiner (2014) påpekar att diskussioner kan fortsätta flyta även om inlägg saknar
förslag relaterade till ämnet. Sidospår som deltagarna lyssnar på kan tillföra något så
länge de inte helt saknar förankring i det ämne som diskuteras. Därför kommer även
dessa inlägg ses som relevanta i denna undersökning.

3.6.1 Operationalisering
Jag kommer nu gå över till hur jag operationaliserat min undersökning. Vad gäller
variablerna har forskare modifierat DQI mycket och vissa har fokuserat på fler
variabler, andra på färre. Exempelvis har Spörndli (2003) och Bächtiger m.fl. (2005)
valt ut fyra variabler av de sju som finns med i Steenbergens m.fl. verktyg medan
Ugarizza och Nussio (2015) kompletterat verktyget så att 15 variabler inkluderats. Ett
stort antal variabler kan visserligen öka validiteten men är resurskrävande och kan
äventyra reliabiliteten då färre fal hinner gås genom. Betoningen i statistisk design bör
ligga på att många analysenheter gås genom (Esaiasson m.fl. 2012, s. 96). Detta
kännetecknar de kvantitativa metoderna och urskiljer dem från de kvalitativa. Antalet
variabler måste i viss mån måste begränsas till fördel för antalet fall som kan gås
genom
Innan kodningen angående själva diskussionen inleds kodas följande:


Klockslag



Tillfälle. Diskussion från Solf, Kvevlax eller Toby?



Gruppens nummer
43

Niclas Portin


Gruppens moderator



Vem som talar? Medborgare, politiker eller tjänsteman?



Inläggets relevans. Är inlägget relevant för diskussionen? Inlägg som sker
innan och efter diskussionen inleds och avslutas är inte relevanta. Inlägg från
moderatorn är inte relevanta.



Inläggets art. Tar inlägget upp ett nytt ämne eller är det ett svar på tidigare?



Inläggets längd



Håller sig till ämnet. Håller sig inlägget till ämnet eller blir det tal om något
annat som inte hör till ämnet?

Dessa innehållsliga variabler finns till för att kunna ordna analysenheterna och bedöma
huruvida de är relevanta för undersökningen eller inte. De beroende variablerna jag
kommer använda mig av utgår från DQI. Vissa har gjorts om så att de är bättre
anpassade till min undersökning. Härnäst går jag genom variablerna samt motiverar
de vägval jag gjort när kodboken skapats. Vissa val har jag gjort med hänvisning till
andra forskare. En del av de val jag gjort baserar sig på mina egna erfarenheter från att
ha deltagit som moderator i diskussionerna.
Varje gång en deltagare uttalar sig kodas detta som ett separat inlägg och samtliga
inlägg som skett under diskussionens gång kodas. Inlägg som skett innan diskussionen
inletts och efter att diskussionen avslutats kodas inte.
1. Avbrott
(0)

Ja, ett negativt

(1)

Ja, ett neutralt

(2)

Ja, ett positivt

(3)

Nej
Är inlägget ett avbrott? Om inlägget är ett avbrott kan det vara ett
negativt, neutralt eller positivt avbrott.

2. Deltagande
(0)

Talaren avbryts

(1)

Talaren kan delta fritt
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Gäller avbrott från andra deltagare. Inte avbrott när moderatorn
ingriper. Talaren kan delta fritt om talaren kan hålla hela sitt inlägg utan
att bli avbruten.
De två första variablerna ser i första anblick likadana ut men skillnaden ligger i att
avbrott tar fasta på om det aktuella inlägget avbryter ett annat inlägg medan deltagande
tar fasta på om deltagaren kan slutföra sitt inlägg utan att bli avbruten. Ett negativt
avbrott innebär att en deltagare avbryter av orsaken att hen förhåller sig negativ till
den avbrutnas inlägg. Vid ett neutralt avbrott kan inget förhållningssätt urskiljas. Ett
positivt avbrott innebär att en deltagare håller med den som har ordet men avbryter
ändå. DQI utgår enbart från om inlägg är avbrott eller inte. Orsaken till att jag valt att
göra en skala för avbrott är att det i livliga diskussioner kan uppstå missförstånd
angående vem som har ordet. Därför anser jag det vara viktigt att skilja på om avbrott
är ett resultat av att man medvetet försöker tysta ner en deltagare eller det är något som
sker mer omedvetet vilket kan hända i en ivrig diskussionens. Variabel två är tagen
direkt från DQI.
Med variabel tre, fyra och fem utvärderas den respekt som deltagarna visar med sina
uttalanden. Variabel tre och fyra är baserade på DQI men indikatorerna i variabel tre
har jag till viss del modifierat. Variabel fem har använts som komplement till DQI i en
undersökning som Ugarissa och Nossio (2015) genomfört. I DQI berör en variabel
motargument. Variabeln motargument orsakade dock problem i mitt pilottest i form
av låg reliabilitet då den var så invecklad att olika kodare uppfattade den på olika sätt.
Därför delades variabeln upp i två olika variabler; respekt för andras uttalanden samt
ömsesidighet. Detta underlättade kodningen och kombinationen av dessa variabler
täcker det som motargument ursprungligen hade som syfte att mäta, vilket var
huruvida talaren hänvisar till vad andra sagt och vilken respekten talaren visar för vad
andra sagt.
3. Grupprespekt i argumenten
(0) Respektlösa/negativa argument om grupper
(1) Neutralt uttalande om grupper
(2) Respektfullt/positivt uttalande med hänsyn till den egna kretsen
(3) Respektfullt/positivt uttalande med hänsyn till allmänhetens bästa
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Tar fasta på vem man vänder sig till i inlägget. Kod 0 om grupper nämns i
inlägget, men i negativa ordalag. Kod 1 om inga grupper nämns eller
argumenten baseras på egenintresse. Kod 2 om den egna kretsen nämns i
inlägget, vilket kan vara t.ex. den svenskspråkiga befolkningen eller
befolkningen i den egna byn. Kod 3 om inlägget utgår från allmänhetens
bästa och argument baseras på vad som är bästa för t.ex. kommunens
invånare. Uppfylls både indikator 2 och 3 kodas inlägget med 3.
Variabel tre utgår från att argument bör formuleras enligt allmänhetens bästa (Cohen,
1997; Young, 2003). Till skillnad från Steenbergen m.fl. (2003) har jag valt att skilja
på respekt för den egna kretsen och respekt för allmänhetens bästa. Detta med
hänvisning till den deliberativa diskussionens kontext. Språkfrågan var återkommande
i diskussionerna och många argument som hänvisade till den egna språkgruppen
framfördes. T.ex. var många deltagare oroliga för svenskans ställning i en ny kommun.
Detta är ett argument baserat på något som onekligen berör fler än talaren själv, men
inte ett argument som håller med hänsyn till allmänhetens bästa.
Med variabel fyra och fem bedöms hur talaren förhåller sig till andra deltagares inlägg.
Indikatorerna i variabel fyra har förenklats eftersom de ursprungliga Steenbergen m.fl.
(2003) använder är komplexa. Istället för att bedöma i vilken mån inlägget är
respektfullt har jag valt att enbart bedöma om det är respektfullt eller inte. Variabel
fem är baserad på Ugarissa och Nossio (2015) och tar fasta på om talaren hänvisar till
vad andra sagt eller inte. Kombinationen av de två variablerna svarar på huruvida
talaren respekterar och tar hänsyn till de andra deltagarna i diskussionen.
4. Respekt för andras uttalanden
(0) Respektlöst/negativt uttalande
(1) Neutralt uttalande
(2) Respektfullt/positivt uttalande
Variabeln tar fasta på respekten för andra deltagares inlägg. Om varken
negativ eller positiv inställning kan urskiljas ges kod 1. Kod 2 kan ges även
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om talaren inte har samma åsikt som andra talare, men visar respekt för
uttalandet.
5. Ömsesidighet
(0) Deltagaren hänvisar inte till vad andra sagt
(1) Deltagaren hänvisar till vad andra sagt
Variabel sex, sju och åtta tar fasta på deltagarnas rationalitet i diskussionen. Vad
gäller rationalitet är inte syftet att bedöma vilken info som är sann eller falsk, utan
det som värdesätts är deltagarnas försök till att diskutera rationellt. Deliberation
bör baseras på rationell diskussion mellan individer (Benhabib, 1994) och målet är
att nå en rationellt motiverad konsensus (Cohen, 1997). Att rationellt rättfärdiga
sitt beslut gör inte enbart att inlägget kan utsättas för rationell kritik, utan
sannolikheten att det övertalar andra är även högre (Gerber, 2014). Därför är det
viktigt att deltagarna försöker föra en logisk argumentation. Dock bör deltagarnas
egna erfarenheter också ges utrymme i deliberation (Young, 1997) och därför
värderas också denna typ av legitimering. Variabel sex och sju utgår från DQI men
indikatorerna har till viss del förenklas för att inte äventyra reliabiliteten.
Tankesättet kring intern och extern legitimering är taget från Dahlberg (2001).
6. Beläggning av argument
(0) Inte alls
(1) Ologiskt/korkat sätt
(2) Försök till logiskt resonemang
Tanken med variabeln är inte att bedöma om information deltagarna
använder sig av är sann eller falsk, utan att se huruvida det finns försök till
att disskutera rationellt. Indikator 1 ges om talaren uttrycker argument som
är dragna ur luften och helt saknar logiskt resonemang.
7. Typ av legitimering
(0) Ingen
(1) Egen erfarenhet
(2) Inter
(3) Extern
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Saknas helt försök till legitimering kodas 0. Indikator 1 innebär att
argument baseras på egna erfarenheter och uppfattningar. Intern
legitimering (2) innebär att deltagarna baserar sina argument på tidigare
uttalanden i diskussionen. Extern (3) betyder att argumenten är kopplade
till någon slags utomstående källa för fakta t.ex. nyhetsrapportering.
Uppfylls fler indikatorer kodas inlägget för den högsta indikatorn.
Intern legitimering innebär att deltagarna baserar sina argument på tidigare uttalanden
av deltagare i diskussionen. Extern betyder att argumenten är kopplade till någon slags
utomstående källa för fakta t.ex. nyhetsrapportering. Indikator 1 betyder att deltagarna
använder sig av egna berättelser som legitimering. Detta är en kontrast till Habermas
(1992) tankar om rationalitet och logik till varje pris. Jaramillo och Steiner (2014)
argumenterar starkt för personliga berättelsers roll i deliberation och menar att de kan
bidra till hög kvalitet. Jag har även valt att ta med egen erfarenhet som en indikator.
Målet med diskussionerna var att man skulle få höra vad medborgarna ansåg vara
viktigt i förhandlingarna om en eventuell sammanslagning. Personliga erfarenheter
från invånare kan ge viktig information åt beslutsfattare och således bör egen
erfarenhet godkännas som en typ av legitimering.
8. Konsensusbyggande
(0) Motarbetar konsensus. Talaren försöker motarbeta att konsensus uppstår.
(1) Neutral position. Talaren varken motarbetar eller bygger konsensus.
(2) Alternativa irrelevanta förslag. Talaren föreslår lösningar som hör till en
annan agenda. Förslagen hör egentligen inte hemma i den aktuella
diskussionen.
(3) Medlande relevanta förslag. Talaren för fram ett medlande förslag som är
relevant för den aktuella agendan.

Variabel åtta ingår i DQI. Uppfyller inlägget flera indikatorer kodas inlägget för den
högsta indikatorn. Jag har använt samma indikatorer som Steenbergen m.fl. (2003)
men satt till indikator 0. Shapiro (1999) anser att deliberation kan öka motsättningar
mellan deltagare snarare än att bygga konsensus. Jag har valt att lägga till indikator 0
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för att kunna undersöka huruvida vissa deltagare försökt motarbeta konsensus och öka
motsättningarna i diskussionen.

3.6.2 Pilottest och reliabilitet
För att uppnå hög reliabilitet krävs det att slumpmässiga eller osystematiska fel
undviks (Esaiasson m.fl. 2012, s. 63). Fel i samband med själva datainsamlingen borde
i mitt fall ha minimerats eftersom materialet är inspelat. Transkriberingen av det
insamlade materialet har gjorts av anställda forskningsassistenter och transkriberingen
har skett så att de anställda har fått arbeta på sitt eget modersmål. Materialet kan därför
ses som tillförlitligt.
För att undvika fel i bearbetningen av transkriberingarna har jag gjort ett antal pilottest
och reliabilitetstest. Till att börja med testade jag själv kodboken genom att koda ett
antal analysenheter och därefter utvecklade jag vissa variabler och indikatorer.
Reliabilitetstesten genomfördes så att ett slumpmässigt urval av transkriberade inlägg
kodades med hjälp av samma kodningsschema, men av två olika kodare. Detta kallas
för ett interreliabilitetstest (Holsti, 1969). Kodarnas resultat jämfördes så att graden av
överensstämmande kunde fås ut i procent. I mitt första reliabilitetstest konstaterade jag
att ett stort antal fel berodde på bristfälliga instruktioner och kodboken förbättrades.
Graden av överensstämmande mellan de båda kodarna var här 76 %. Ett nytt urval av
analysenheter slumpades till det andra testet. I det andra testet uppnåddes en grad av
överensstämmande på 86,4 %. En variabel som i bägge test stod för ett större antal fel
var variabeln respekt för motargument som jag hade tagit rakt från Steenbergens m.fl.
(2003) verktyg DQI. Detta är orsaken till att jag valde att ersätta den med variabeln
ömsesidighet som Ugarissa och Nossio (2015) använt sig av. Variabeln ömsesidighet
som jag valde att använda mig av har två indikatorer till skillnad från de fyra som den
ursprungliga hade. Variabeln ger således en skala av färre indikatorer men jag ser det
inte som motiverat att behålla respekt för motargument när den vållade
reliabilitetsproblem. Variabeln ömsesidighet fångar i kombination med övriga
variabler som berör respekt det jag vill mäta. Efter att variabeln respekt för
motargument byttes ut testades kodningen på samma urval och graden av
överensstämmande steg till 90,9 %.
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3.9 Sammanfattning
I detta kapitel har jag gått igenom hur undersökningen kommer att genomföras och
vilka vägval jag gjort för att kunna svara på min frågeställning. Denna studie kommer
att basera sig på data som samlats in under deliberativa diskussioner i Korsholm under
våren 2018. Materialet kommer från ett fall av blandad deliberation och jag skiljer på
deltagarnas grupptillhörighet så att medborgare, politiker och tjänstemän identifieras.
Politiker och tjänstemän ses som debatternas intressenter.
Undersökningen är uppbyggd som en statistisk design och är en flervariabelanalys.
Gruppsammansättning är den oberoende variabeln och diskussionskvalitet den
beroende.

Gruppdynamik

är

en

mellanliggande

variabel.

Eftersom

gruppsammansättningen såg relativt likadan ut i samtliga grupper ses själva
sammansättningen som konstant, men de olika deltagarnas inverkan på diskussionen
analyseras. Dataprogrammet SPSS kommer att användas dels för att koda materialet,
dels för att se om det finns ett samband mellan variablerna. Syftet är inte att undersöka
kausaliteten utan att undersöka om signifikanta skillnader kan hittas mellan
gruppsammansättning, diskussionskvalitet samt gruppdynamik. Ett urval i materialet
har gjort så att två grupper per tillfälle inkluderats i undersökningen, alltså totalt sex
diskussionsgrupper. Urvalet är slumpmässigt valt. I resultatdelen kommer jag inte att
fokusera på de enskilda diskussionsgrupperna utan urvalet kommer behandlas som en
helhet. Först redogör jag den beskrivande statistiken och därefter en sambandsanalys.
I sambandsanalysen finns ett chi-kvadrat för varje variabel. Signifikanstestet används
för att testa huruvida det finns signifikanta skillnader eller om skillnaderna är
slumpmässiga. Ett lägre p-värde innebär att signifikansen är högre. Gränsen för
signifikans har fastställts till 5 % vilket innebär att p-värden under 0,05 ses som
signifikanta.
I Figur 2 beskrivs undersökningens variabler. De variabler som tar fasta på
gruppsammansättningen listas under gruppsammansättning och på samma sätt listas
de variabler som hör till gruppdynamik och diskussionskvalitet.
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Gruppdynamik (Z)
Avbrott
Deltagande
Grupprespekt i argument
Respekt för andras uttalanden
Ömsesidighet

A

Gruppsammansättning (X)

C
B

Diskussionskvalitet (Y)

Talare

Beläggning av argument
Typ av legitimering
Konstruktiv politik

Figur 2. Undersökningens variabler.
I resultatdelens sambandsanalys kommer kommer jag att gå enligt pilarnas ordning när
resultaten presenteras. Först redogörs alltså resultaten för pil A, en sambandsanalys
mellan variablerna för gruppsammansättning och gruppdynamik. Därefter redogörs
resultaten för pil B, en sambandsanalys mellan variablerna för gruppsammansättning
och diskussionskvalitet. Till sist redogörs resultaten för pil C, en sambandsanalys
mellan variablerna för gruppdynamik och diskussionskvalitet.
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4 Resultat
I detta kapitel presenterar jag mina resultat. Först presenteras beskrivande statistik och
därefter sambandsanalyser. I ett antal tabeller finns det celler som har lågt antal n vilket
medför att chi-kvadrat testet inte fungerar rent tekniskt. Det låga antalet n beror på att
populationen i undersökningen var aningen låg, speciellt vad gäller tjänstemän. Jag tar
detta i beaktande när resultaten analyseras. De flesta celler har dock ett tillräckligt antal
n och en stor del av testerna visar signifikanta skillnader som kommer diskuteras.

4.1 Beskrivande statistik
Tabell 2 beskriver fördelningen av urvalets grupptillhörighet. Detta genom att se till
antalet individer och deras procentuella andel av urvalet som analysen baserats på.
Tabell 3 beskriver fördelningen av ord som de olika grupperna yttrat under
diskussionerna.
Tabell 2 Urvalets grupptillhörighet

Invånare

Urvalet

Politiker

Tjänstemän

Total

%

n

%

n

%

n

%

n

78,1 %

57

16,4 %

12

5,5 %

4

100 %

73

Tabell 3 Fördelning av ord

Invånare

Fördelning av
ord

Politiker

Tjänstemän

Total

%

Ord

%

Ord

%

Ord

%

Ord

58,1 %

30246

36,2 %

18822

5,8 %

3004

100 %

52072
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Majoriteten av deltagarna i diskussionerna var invånare (78,1 % ) medan politikernas
och tjänstemännens andel var 16,4 % respektive 5,5 %. Skulle medborgare, politiker
och tjänstemän varit jämlikt representerade sett till hur mycket de talat hade de
procentuella andelarna sett lika ut i Tabell 2 och i Tabell 3. Dock är det tydligt att vissa
grupper

tagit

mer

utrymme

i

diskussionerna

än

andra.

Invånarna

är

underrepresenterade med sina 58,1 % jämfört med andel av deltagare som ligger på
78,1 %. Politikerna är överrepresenterade med 36,2 % av orden jämfört med andel av
deltagare på 16,4 %. Tjänstemän har en deltagarandel på 5,5 % och en andel på 5,8 %
av ordfördelningen och ingen tydlig över- eller underrepresentation kan urskiljas hos
gruppen tjänstemän.
Idealet är att alla bör ha samma möjlighet att delta. Tabell 2 och Tabell 3 visar att så
var inte fallet. Sett till antalet ord har politikerna dominerat de deliberativa
diskussionerna. Ser man på politikernas andel av urvalet och jämför det med
politikernas andel av antalet ord blir förhållandet tydligt. Räknat i antal ord tar
politikernas inlägg upp drygt dubbelt så mycket utrymme som de borde om
förhållandet mellan deltagande och fördelning av ord skulle vara representativt i
diskussionerna. Medborgarna är i sin tur underrepresenterade. I denna mening har
politikerna utövat dominans i diskussionerna. Detta har skett på medborgarnas
bekostnad då medborgarna varit underrepresenterade. Tjänstemännen har ett relativt
representativt förhållande och har inte dominerat diskussionerna sett till andelen ord.

4.2 Sambandsanalys
Härnäst följer en sambandsanalys av resultaten från min undersökning. I Tabell 4
presenteras resultaten för pil A, en sambandsanalys mellan variablerna för
gruppsammansättning och gruppdynamik.
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4.2.1 Pil A
Tabell 4 Pil A
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Inga stora skillnader kan ses mellan grupperna i Tabell 4 vad gäller avbrott. Politiker
har inte gjort några negativa avbrott medan 2 % av medborgarna gjort det. Tjänstemän
har inte gjort några avbrott alls. Medborgarna har gjort 1,2 % fler neutrala avbrott än
politikerna medan politikerna gjort 0,2 % fler positiva avbrott. De flesta inläggen är
dock inte avbrott. Skillnaderna i variabeln avbrott är inte signifikanta eftersom pvärdet ligger på 0,09.
I variabeln deltagande kan man se att politiker hör till den gruppen som blivit mest
avbrutna. 14,2 % av politikernas inlägg avbröts medan 7,8 % av medborgarnas inlägg
avbröts. Inga tjänstemän avbröts i sina inlägg. Således kunde medborgare och
tjänstemän delta mer fritt i diskussionerna än vad politiker kunde. Den beskrivande
statistiken visade dock att politikerna pratat mer än medborgare och tjänstemän. Att
politiker avbröts mest kan också ha att göra med att de pratade mest. Ett fåtal gånger
har moderatorn ingripit men detta har skett under ett så fåtal gånger att dessa siffror
för moderatorns ingripande inte diskuteras vidare. Skillnaderna i variabeln deltagande
är signifikanta.
Gällande grupprespekten som deltagarna visat i inläggen finns det ett antal skillnader.
6,6 % av medborgarnas inlägg var respektlösa eller negativa medan siffran var 1,7 %
för politiker och 0 % för tjänstemän. Medborgarna hade alltså 4,9 % fler negativa eller
respektlösa inlägg än politikerna. Skillnaderna mellan de neutrala inläggen varierar
inom 0,6 %. Medborgarna (10,9 % ) och politikerna (10,8 % ) hade en nästan identisk
siffra vad gäller hänsyn till egna kretsen medan tjänstemännen hade en lägre siffra på
7,4 %. Både politiker (9,3 % ) och tjänstemän (14,8 % ) tog allmänhetens bästa i
beaktande i högre grad än medborgarna (3,6 % ). Politikerna hade 5,7 % fler inlägg
med hänsyn till allmänhetens bästa och tjänstemännen hela 11,2 %. Skillnaderna i
variabeln Grupprespekt är signifikanta.
Variabeln respekt för andras uttalanden visar att medborgarna hade fler respektlösa
eller negativa inlägg medan politiker och tjänstemän varit bättre på att visa respekt.
6,5 % av medborgarnas inlägg var negativa vilket är 4,8 % mer än politikernas siffra
på 1,7 %. Tjänstemännen saknade negativa inlägg. Medborgarna (91,4 %) skiljer sig
en procent från politikerna (90,4 %) när det gäller neutrala inlägg och tjänstemännen
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andel neutrala inlägg ligger på 96,3 %. Politikerna hade störst andel respektfulla eller
positiva inlägg med siffran 7,8 % vilket är 5,6 % högre än medborgarna (2,2 %) och
4,1 % högre än tjänstemännen (3,7 % ). Skillnaderna i variabeln respekt för andras
uttalanden är signifikanta.
En stor del av inläggen, oberoende grupptillhörighet hänvisade till vad andra deltagare
sade. Störst andel av inlägg som hänvisade till vad andra sagt är politikernas (91,0 %
) vilket är 9,9 % fler än medborgarnas (81,1 % ) och 12,2 % fler än tjänstemännens
(78,8 % ). Politikerna och därefter medborgarna har alltså varit bäst på att hänvisa till
vad andra sagt i diskussionen. Skillnaderna i variabeln ömsesidighet är signifikanta.

Sammanfattning av samband mellan grupptillhörighet och beteende
Variablerna i Tabell 4 tar fasta på gruppdynamiken, med andra ord hur deltagarna
betett sig i gruppen. Det finns signifikanta skillnader i samtliga variabler förutom i
variabeln avbrott. Den slutsats vi ändå kan dra från avbrott är att medborgare avbrutit
mer än politiker. Politikerna är den grupp som oftast blev avbrutna. Tjänstemän har
varken avbrutit eller blivit avbrutna under diskussionerna. Detta är en av orsakerna till
att skillnaderna inte är signifikanta då tre av cellerna i tjänstemännens kolumn saknar
data.
Den stora majoriteten av deltagarna har i sina inlägg haft ett neutralt förhållande
gällande grupprespekt. Medborgarna och politikerna har i samma utsträckning
argumenterat med hänsyn till den egna kretsen medan tjänstemännen varit bäst på att
argumentera med hänsyn till allmänhetens bästa. Medborgarna har i sin tur fört fram
flest negativa eller respektlösa argument. Samma trend syns även i respekt för andras
uttalanden där medborgarna gjort flest respektlösa eller negativa uttalanden medan
politikerna har gjort flest respektfulla uttalanden. Politikerna ligger även i topp med
att hänvisa till vad andra sagt vilket mäts i variabeln ömsesidighet.
Slutsatserna angående gruppdynamiken är att politiker och tjänstemän bäst har klarat
av att bete sig i den deliberativa diskussionen. Tjänstemän har inte alls gjort några
avbrott eller negativa inlägg. Politikerna kännetecknas av både negativa och positiva
56

Niclas Portin
inlägg sett ur ett deliberativt perspektiv men betoningen ligger på den positiva sidan.
Majoriteten av medborgarnas inlägg är neutrala men de positiva väger inte upp de
negativa på samma sätt som hos politikerna.
Härnäst kommer jag gå över till sambandsanalysen mellan variablerna för
gruppsammansättning och diskussionskvalitet, alltså pil B. Resultatet av analysen
presenteras i Tabell 5.
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4.2.2 Pil B
Tabell 5 Pil B
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I variabeln beläggning av argument blir det tydligt att politiker och tjänstemän varit
bättre på att försöka resonera logiskt. 66,7 % av tjänstemännens inlägg är baserade på
försök till logiskt resonemang medan siffran är 61 % för politiker och 39,4 % för
medborgare. Tjänstemännens siffra är 5,7 procentenheter högre än politikernas och
27,3 enheter högre än medborgarnas. 8,6 % av medborgarnas har gjort en ologisk eller
korkad beläggning av sina argument och politikernas siffra är 1,2 %. Skillnaden är 7,4
%. Tjänstemännen har inte gjort ologiska eller korkade resonemang. Medborgarna (52
% ) är den grupp som i högst utsträckning undvikit att belägga sina argument medan
politikernas siffra ligger på 37,8 % och tjänstemännens på 33,3 %. Medborgarna har
14,8 % fler inlägg som saknar beläggning än politikerna och även 18,7 % fler än
tjänstemännen. Den genomgående trenden i variabeln är alltså att medborgare varit
sämst på att belägga sina argument, politikerna bättre och tjänstemännen bäst.
Skillnaderna i variabeln beläggning av argument är signifikanta.
Vad gäller Typ av legitimering så har politiker och tjänstemän varit bättre än
medborgare på att försöka legitimera innehållet i sina inlägg. 72,3 % av medborgarnas
inlägg har helt saknat legitimering av innehållet. Jämfört med politikerna har
medborgarna 17,9 % fler inlägg som saknar legitimering och 24,2 % fler än
tjänstemännens inlägg. Politikerna är den grupp som mest använt sig av egen
erfarenhet (24,7 %) för att legitimera innehållet. Här är skillnaden 2,5 % till
tjänstemännen (22,2 % ) och 8 % till medborgarna (16,7 % ). Både medborgare och
tjänstemän har till 7,4 % använt intern legitimering medan politikernas siffra är 12,5
% och således 5,1 % högre. Tjänstemännen hör till den grupp som i högst mån använt
extern legitimerat (22,2 % ) vilket är 13,8 % högre än politikerna (8,4 % ) och 18,6 %
högre än medborgarna (3,6 % ). Skillnaderna i variabeln typ av legitimering är
signifikanta.
Oberoende grupptillhörighet har en neutral position dominerat i variabeln
konsensusbyggande. Medborgarnas inlägg är till 87,5 % neutrala, politikernas 86 %
och tjänstemännens 81,5 %. Varken politiker eller tjänstemän har gett alternativa
irrelevanta förslag medan medborgarna i 0,8 % av inläggen gett alternativa irrelevanta
förslag. Tjänstemännen har stått för den högsta andelen medlande relevanta förslag
(18,5 % ) följt av politikerna på 13,4 %. Skillnaden är 5,1 %. Lägst andel medlande
relevanta förslag hade medborgarna (7,1 % ) och skillnaden mellan medborgarna och
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tjänstemännen var 11,4 %. Däremot har medborgarna högst andel inlägg (4,6 % ) som
motarbetar konsensus. Siffran är 0,6 % för politiker medan tjänstemän saknar inlägg
som motarbetar konsensus. Tjänstemän följt av politiker har varit bäst på att ge
medlande förslag medan medborgarna står för så gott som alla inlägg som motarbetar
konsensus. Den stora majoriteten av inläggen är dock neutrala. Skillnaderna i variabeln
konsensusbyggande är signifikanta.

Sammanfattning gällande sambandet i pil B
I Tabell 5 tar variablerna fasta på diskussionskvaliteten. Variablerna mäter alltså
kvaliteten på innehållet i deltagarnas inlägg. Det finns signifikanta skillnader i samtliga
variabler i Tabell 5. Politiker och tjänstemän har varit bäst på att belägga sina argument
med logiskt resonemang. Majoriteten av medborgarnas inlägg saknar beläggning och
medborgarna har gjort flest inlägg som är korkat eller ologiskt belagda. Tjänstemännen
saknar korkat eller ologiskt belagda inlägg och politikerna har gjort ett fåtal sådana.
Variabeln typ av legitimering visar att tjänstemännen varit bäst på att använda sig av
extern legitimering medan medborgarna använt extern legitimering minst. Politikerna
är den grupp ligger i topp när det gäller intern legitimering samt egen erfarenhet. Hela
72,3 % av medborgarnas inlägg saknar legitimering men även dryga hälften av
politikernas och knappa hälften av tjänstemännens inlägg saknar legitimering. 51,8 %
av tjänstemännens inlägg har någon form av legitimering. Av politikernas inlägg har
45,6 % någon form av legitimering och för medborgarna är siffran 27,7 %. En stor del
av inläggen är neutrala vad gäller konsensusbyggande. Tjänstemännen har varit bäst
på att ge medlande relevanta förslag. Tjänstemännen saknar inlägg som kodats enligt
indikatorerna alternativa irrelevanta förslag och motarbetar konsensus. Även
politikerna saknar alternativa irrelevanta förslag men har gjort ett fåtal inlägg som
motarbetar konsensus. Medborgarna har flest inlägg som motarbetar konsensus och ett
fåtal alternativa irrelevanta förslag.
Tjänstemännen följt av politikerna är de grupper som hållit högst kvalitet i sina inlägg.
Medborgarna är den grupp med högst andel inlägg som saknar eller har ologisk
beläggning

av

argument,

saknar

legitimering
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Tjänstemännen i sin tur har högst andel inlägg som kodats för den högsta indikatorn
gällande samtliga variabler.

4.2.3 Pil C
Till följande presenteras sambandsanalysen mellan variablerna gruppdynamik och
diskussionskvalitet, alltså pil C. Sambandsanalysen mellan gruppdynamik och
diskussionskvalitet hjälper till att förklara de resultat som hittills presenterats. Om
validiteten är god borde icke deliberativt beteende i gruppdynamiken ha en negativ
inverkan på kvaliteten och vice versa. Tabell 6 visar en sambandsanalys mellan
variabeln är inlägget ett avbrott? och variabelerna beläggning av argument, typ av
legitimering och konsensusbyggande.
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Tabell 6
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Tabell 6 visar att de som inte avbrutit varit bäst på att försöka resonera logiskt. De inlägg
som varit avbrott har i högre grad saknat eller haft ologisk eller korkad beläggning av
argument. Samma trend syns gällande både typ av legitimering och konsensusbyggande.
De inlägg som inte varit avbrott har i högre grad innehållit någon form av legitimering än
de inlägg som varit avbrott. Inlägg som varit avbrott har i högre grad motarbetat
konsensus än de inlägg som inte varit avbrott. De inlägg som inte varit avbrott har kodats
för en högre andel medlande relevanta förslag om man bortser från det ena positiva
avbrottet som innehållit ett medlande relevant förslag. Tabell 4 visar att medborgare
avbrutit mer än politiker och tjänstemän vilket hänger ihop med den lägre kvaliteten i
medborgarnas inlägg. Skillnaderna i variabeln typ av legitimering är inte signifikanta
medan övriga är signifikanta.
Till följande presenteras en sambandsanalys mellan variabeln avbryts deltagaren? och
variablerna beläggning av argument, typ av legitimering och konsensusbyggande.
Resultaten från analysen syns i Tabell 7.
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Tabell 7 visar att i de inlägg där talaren fått delta fritt har det funnits mer försök till logiskt
resonemang medan de som avbrutits i högre grad saknat beläggning. De inlägg där talaren
avbrutits har även sämre legitimering enligt samtliga indikatorer. Det finns intressanta
slutsatser som kan dra om man jämför Tabell 7 med variabeln avbrott i Tabell 4. I Tabell
4 ser vi att medborgare är den grupp som avbrutit mer och att politikerna avbrutits mer.
Resultaten visar att kvaliteten i inlägget sjunker vid avbrott och således kan avbrotten ha
haft en negativ inverkan på kvaliteten i politikernas inlägg då de är den grupp som
avbrutits mest. Samtliga skillnader i Tabell 7 är signifikanta.

Härnäst presenteras en sambandsanalys mellan variabeln grupprespekt i argument och
variablerna beläggning av argument, typ av legitimering och konsensusbyggande.
Resultaten från analysen syns i Tabell 8.
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I Tabell 8 blir det tydligt att en stor del av de inlägg som kodats som respektfulla eller
positiva med hänsyn till den egna kretsen eller till allmänhetens bästa innehållit försök
till logiskt resonemang. Det samma gäller för variablerna typ av legitimering och
konsensusbyggande där de inlägg som kodats för någon typ av grupprespekt i betydligt
högre grad innehållit legitimering av innehållet samt medlande relevanta förslag. Av de
inlägg som innehållit respektlösa eller negativa argument mot grupper är en stor del
baserade på ologiska eller korkade argument samt motarbetar konsensus. Skillnaderna
mellan de inlägg som varit neutrala och de som varit negativa eller respektlösa är dock
små vad gäller typ av legitimering. Tabell 4 visar att 14,5 % av medborgarnas inlägg
innehållit respektfulla eller positiva argument med hänsyn till den egna kretsen eller
allmänhetens bästa. Politikernas siffra är 20,1 % och tjänstemännens 22,2 %. Också
resultaten i Tabell 8 understryker den högre kvaliteten i politiker och tjänstemäns inlägg.
Samtliga skillnader i tabellen är signifikanta.

Härnäst presenteras en sambandsanalys mellan variabeln respekt för andras uttalanden
och variablerna beläggning av argument, typ av legitimering och konsensusbyggande.
Resultaten från analysen syns i Tabell 9.
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Resultaten i Tabell 9 visar att de som varit neutrala eller respektfulla i sin respekt för
andras uttalanden är relativt jämbördiga när det kommer till att försöka resonera logiskt.
De inlägg som varit negativa eller respektlösa i förhållande till andras uttalanden är
däremot de som i störst utsträckning belagts på ett ologiskt eller korkat sätt. Neutrala
eller respektfulla inlägg har legitimerats i högre grad än de respektlösa eller negativa
inläggen som till stor del saknar legitimering. Det samma gäller konsensusbyggande som
visar att de neutrala och respektfulla inläggen innehållit medlande relevanta förlag medan
respektlösa inlägg helt saknar sådana och istället ligger i topp vad gäller att motarbeta
konsensus. Tabell 4 visar att medborgarna gjort flest respektlösa inlägg vilket hänger ihop
med lägre kvalitet. Samtliga skillnader i Tabell 9 är signifikanta.

Härnäst presenteras en sambandsanalys mellan variabeln ömsesidighet och variablerna
beläggning av argument, typ av legitimering och konsensusbyggande. Resultaten från
analysen syns i Tabell 10.
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Tabell 10 visar att de inlägg som hänvisat till vad andra sagt hållit en högre kvalitet än
de som inte gjort det. De inlägg som hänvisat till andra har i högre utsträckning haft
logiskt resonemang, legitimering av argumenten samt medlande relevanta förslag. I
Tabell 4 ser vi att politikerna varit bättre än medborgare och tjänstemän på att hänvisa
till vad andra sagt, vilket höjer kvaliteten. Skillnaderna i variabeln typ av legitimering
är inte signifikanta medan övriga skillnader i Tabell 10 är signifikanta.
Resultaten i Tabell 6 till 10 visar att högre värden i variabeln gruppdynamik resulterar
i högre diskussionskvalitet. Således har validiteten säkerställts. I Tabell 11 har jag gjort
en indelning av beteende som empiriskt bevisat kännetecknar högre och lägre
diskussionskvalitet i deliberation.

Tabell 11 Kännetecken för högre och lägre kvalitet på inläggen i diskussionen
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4.2 Resultatdiskussion och kritik
Forskningsfrågan i denna avhandling lyder hur påverkar gruppsammansättning
diskussionskvaliteten? Utifrån resultaten kan jag konstatera att politiker och
tjänstemän är de grupper som höjer diskussionskvaliteten. Politiker och tjänstemän har
speciellt bidragit med att höja rationaliteten i diskussionerna. Rationalitet är även
området där medborgarna inte lyckats hålla samma nivå som politiker och tjänstemän.
Det är viktigt att komma ihåg att den stora delen av medborgarnas inlägg inte kodats
för negativt beteende och helhetsintrycket är att diskussionerna skett på ett civiliserat
sätt trots vissa skillnader. Resultaten visar också att politiker dominerat de deliberativa
diskussionerna sett till utrymmet deras inlägg tagit upp i diskussionerna. På så sätt har
politikerna utövat dominans i diskussionerna.
Innan jag lämnar mina resultat vill jag föra en diskussion kring dem och rikta en viss
kritik till mitt tillvägagångssätt. För det första vill jag påpeka utmaningarna med att
statistiskt mäta deliberation. Något som kan ses som ett försvar för medborgarnas
resultat är att den statistiska kodningen stundvis kunde gynna politikerna som är vana
vid att debattera. Politikerna var skickliga på att i samma inlägg få in både negativa
och positiva utlåtanden och i högre grad än medborgarna föra en rationell diskussion.
Problemet med att statistiskt koda sådana innehåll är att man är tvungen att koda enligt
helhetsintrycket. Ett inlägg kan inte kodas för både respektfullt och respektlöst
beteende. De politiker som t.ex. uttryckte sig negativt angående en annan deltagare
följde ofta upp med rationella argument och kunde t.o.m. avsluta med en respektfull
kommentar till deltagaren som just fått en negativ kommentar. Även om sådana
situationer förekom sällan kan problematiken vara värd att nämna för kommande
forskning.
I rättvisans namn bör jag även förklara vissa av politikernas resultat. För det första kan
det finnas en förklaring till att politikernas blev överrepresenterade när det gäller
ordfördelningen. I flera diskussionsgrupper blev politikerna medborgarnas bollplank
för kritik. Speciellt om det i grupperna fanns politiker som var för en sammanslagning
så fick de mycket frågor av deltagarna. Att svara på alla dessa frågor ökade politikernas
andel ord. På samma sätt fick de politiker som förespråkade en sammanslagning utstå
mycket personliga påhopp och vissa medborgare ställde politikerna till svars med
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frågor som inte hör till agendan för en deliberativ diskussion. Vid ett tillfälle sade en
politiker uttryckligen att hen ansåg sig ha tagit upp för mycket av diskussionen och
ville att andra skulle få delta. Trots det fortsatte kritiken mot politikern i fråga som
med all rätt fortsatte att försvara sig. Jag påstår inte att detta i sin helhet skulle förklara
politikernas överrepresentation vad gäller andelen ord, men en stor del av politikernas
inlägg var de facto svar på frågor och kritik.
En variabel som visade sig vara svår att bedöma i en polariserad diskussion var
konsensusbyggande. Svårigheterna låg i koda de inlägg som var för och de som var
mot en sammanslagning enligt samma kriterier. De som är för ämnet som står på
agendan framstår lättare som medlande medan de som är emot ibland framstår som att
de motarbetar konsensus. Det är viktigt att komma ihåg att alla deltagare har rätt till
sin åsikt oberoende om man är för eller mot ämnet som diskuteras. För att ett förslag
ska vara medlande bör det i någon mån tilltala både de som är för och mot ämnet på
agendan. Det är inte omöjligt att med hjälp av DQI avgöra i vilken mån inlägg bygger
konsensus, men i viss mån vill jag ändå kritisera verktyget DQI som Steenbergen m.fl.
(2003) skapat. Samtliga variabler och indikatorer i verktyget är inte så genomtänkta
som man kunde förvänta sig med tanke på hur mycket forskning som lutar sig på DQI.
Under kodningen upplevde jag att vissa av de variabler som var tagna direkt från DQI
var svårare att hantera än de jag hade valt att modifiera. Jag vill uppmana till
försiktighet när det kommer till att använda sig av verktyget DQI som sådant. Det kan
vara bra att utgå från verktyget, men i min mening kan det uppstå problem om man
helt och förlita sig på DQI utan att se över vilka variabler och indikatorer som verktyget
baseras på.
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5 Slutdiskussion
Tidigare forskning har tagit upp de problem som kan uppstå då intressenter möter
vanliga medborgare i deliberation (Hendriks m.fl. 2007; Shapiro, 1999). Mina resultat
visar dock att en gruppsammansättning där politiker och tjänstemän involveras
påverkar diskussionskvaliteten positivt. Således är det motiverat att också låta
intressenter i form av politiker och tjänstemän delta i deliberativa diskussioner. Dock
bör man involvera politiker med en viss försiktighet eftersom det finns en risk att deras
inlägg tar upp en oproportionellt stor andel av deliberationen på medborgarnas
bekostnad.
Medborgarna var den grupp som hade lägst deliberativ kvalitet på sina inlägg vilket
stöder tidigare forskare (Gerber m.fl. 2014; Fishkin, 2009) som konstaterat att den
genomsnittliga medborgaren har vaga politiska kunskaper. Samtidigt har jag i min
undersökning konstaterat att politikerna kan besvara medborgarnas frågor och bidra
till den fostrande verkan som deliberativa diskussioner kan ha enligt Lupia (2002). Att
medborgarna får träffa politiker kan enligt Barret (2014) göra att medborgare får insyn
i politiken. Antalet frågor som medborgarna ställde till politikerna pekar på att ett
sådant intresse verkligen finns hos medborgarna. Många medborgare sade rakt ut att
de i första hand ville lyssna och lära sig. Parkinson (2012) har påpekat att det i
deliberation kan uppstå problem när vissa deltagare baserar sina argument på okunskap
och vägrar lyssna på andra. I ett fåtal fall uppstod liknande situationer under
diskussionerna. Detta skedde främst från medborgarnas sida men handlade om ett fåtal
individer som fortsatte föra fram samma felaktiga argument även om andra deltagare
hade påpekat bristerna i argumentet. De flesta deltagarna klarade dock av att lyssna på
övriga deltagare och uppfylla de krav om ömsesidig respekt som kännetecknar ideal
typ av deliberation (Benhabib, 1994).
Rationalitet bör eftersträvas i deliberativa diskussioner med det finns även en risk att
talare använder sig av överdrivet detaljerade argument för att dölja svagheter i det egna
ställningstagandet (Gerber m.fl. 2014). Resultaten har visat att politiker och tjänstemän
är de som varit mest rationella i sina argument. Jag kan i denna avhandling inte svara
på huruvida politiker och tjänstemän använt detaljerade argument för att driva en dold
agenda eftersom syftet inte har varit att mäta det. Den uppfattning jag fått är dock att
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politiker och tjänstemän försökt använda rationalitet för att stöda sina argument och
svara på frågor. I min mening finns det inte något som tyder på att man borde misstro
intressenternas avsikter i detta fall.
Enligt Cohen (1997) är målet med deliberation att nå en rationellt motiverad
konsensus. Deltagarna ska föra fram medlande argument som kan accepteras av så
många som möjligt (Gutmann & Thompson, 2004). Mina resultat pekar på att detta är
aningen för mycket att begära av deliberativa diskussioner. Visserligen förde
deltagarna fram medlande relevanta förslag, men av samtliga inlägg innehöll endast
9,3 % medlande relevanta förslag. Därför håller jag med Steenbergen m.fl. (2003) som
ser konsensus snarare som ett mål än en nödvändighet. Medlande förslag kan utan
tvekan vara värdefulla eftersom de kan hjälpa deltagarna att hitta en gyllene medelväg
och öka deltagarnas förståelse för varandra. Men i mitt tycke kan man inte se
deliberationen som misslyckad bara för att deltagarna inte når konsensus och jag ser
det som ytterst osannolikt att deltagarna efter en timmes deliberation skulle ha nått en
lösning. Speciellt i en svår fråga där deltagarna har höga insatser.
På en lokal nivå kan kommunsammanslagningar ses som det mest utmärkande ämnet
för deliberation med höga insatser (Strandberg & Berg 2018). I en polariserad fråga
kan också kvaliteten försämras om deltagarna är så splittrade att de enbart lyssnar på
argument från den egna sidan (Mansbridge m.fl. 2012). Helhetsintrycket var att
deltagarna försökte lyssna på argument från både förespråkare och motståndare. Dock
uppstod problem i en av grupperna som urvalet baserat sig på. I den gruppen var
samtliga deltagare förutom en mot en sammanslagning vilket ledde till att
motståndarna mer eller mindre körde över den deltagare som förespråkade en
sammanslagning. Detta stöder Lupias (2002) teori om att grupperna i deliberation bör
vara heterogena. Annars finns det en risk att den viktiga mångfalden av perspektiv
(Young, 1997) går förlorad och det är mer troligt att polariseringen ökar (Sunstein m.fl.
2003) om gruppen består av likasinnade.
Den grundläggande tanken inom teorin för deliberativ demokrati är att medborgare ska
delta i diskussionerna. Det finns argument både för och mot intressenters deltagande
men resultatet av min avhandling tyder på att en gruppsammansättning där politiker
och tjänstemän inkluderats är att föredra. Detta eftersom de har en positiv inverkan på
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diskussionskvaliteten. Det jag inte har kunnat ge svar på i denna avhandling är hur
själva fördelningen av deltagare bör se ut. I vidare forskning vore det intressant att
experimentera med olika gruppsammansättningar för att se hur fördelningen av
deltagare bör se ut för att man ska kunna uppnå den bästa deliberativa kvaliteten.
I början av min avhandling ställde jag frågan om deltagare i deliberativa diskussioner
kan påverka diskussionskvaliteten. Jag har konstaterat att så är fallet. Olika deltagare
har olika förmåga att uttrycka sig och föra deliberativa diskussioner. Jarenko (2013)
har rätt i att detta leder en viss ojämlikhet bland deltagarna. Politikerna är vana vid att
debattera och mycket riktigt syns detta i hur de uttrycker sig. Trots en låg population
av tjänstemän kan man konstatera att de som deltog har stor sakkunskap och även med
en förmåga att uttrycka sig. Medborgare klarade inte lika bra av att bete sig sakligt och
argumentera rationellt. Och kanske vore det konstigt om det i slutändan inte syntes att
politiker och tjänstemän är mer engagerade i den kommunala politiken.
Moderatorer bör finnas till för att motverka att det uppstår ojämlikhet i deliberativa
diskussioner (Ryfe, 2005; Levine m.fl. 2005). De diskussioner jag använde mig av
leddes av moderatorer men ändå kunde politiker till viss mån dominera och en del
osakligt beteende uppdagade sig under tillfällena. Till viss del kan detta ha berott på
att olika moderatorer ingrep olika mycket, men jag tror att det främst beror på att teorin
och praktiken inte alltid stämmer överens. Vissa personer har en mer försiktig
personlighet och är inte lika ivriga på att diskutera. Och jag vill påstå att de som drar
sig för att delta då diskussionen hettar till oftare är medborgare än politiker. På samma
sätt kan man inte beskylla moderatorerna för att det till viss del fanns osakligt beteende
i diskussionerna. Vissa deltagare, även om det handlade om enstaka fall, struntade i att
moderatorn försökte ingripa. När en svår fråga som skapat polarisering diskuteras tror
jag man får leva med att det i praktiken kommer finnas de som inte kan skilja på sak
och person. Och detta kan inte ens den mest väl förberedda moderatorn stå till svars
för.
I det stora hela hölls en god ton i diskussionerna och deltagarna verkade uppskatta att
de fick delta i processen. Det som i mitt tycke var oväntat var hur väl att politikerna
klarade av att diskutera som jämlika med medborgarna. Enligt Hendriks (2002) kan
det uppstå problem när politiker hamnar i en position där de måste överlägga beslut
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med parter som vanligtvis inte deltar i beslutsprocessen. I min undersökning finns
inget som tyder på att politikerna skulle känt att de deliberativa diskussionerna hotade
eller rubbade maktbalansen. Visserligen är Korsholm en relativt liten kommun och
detta kan bidra till att alla vill vara vänner i slutändan, men kommunen är inte så liten
att resultaten inte skulle kunna generaliseras. Min avhandling visar att det finns skäl
för att satsa på blandade deliberativa diskussioner då de ger medborgare möjlighet att
lära sig av politiker och tjänstemän. Samtidigt kan medborgare förse beslutsfattarna
med viktiga erfarenhet från gräsrotsnivån. Det finns alltså mycket att vinna och lite att
förlora på deliberativa diskussioner och resultatet av min avhandling pekar på att
blandad deliberation är att föredra.
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Bilagor
Bilaga 1. Kodningsschema



Klockslag



Tillfälle
(1) Solf
(2) Kvevlax
(3) Toby



Gruppens nummer



Gruppens moderator



Vem som talar
(1) Invånare
(2) Politiker
(3) Tjänsteman



Inläggets relevans
(0) Nej
(1) Ja



Inläggets art
(1) Original
(2) Svar på tidigare



Inläggets längd



Håller sig till ämnet.
(0) Nej
(1) Ja

1. Avbrott
(0) Ja, ett negativt
(1) Ja, ett neutralt
(2) Ja, ett positivt
(3) Nej
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2. Deltagande
(0) Talaren avbryts
(1) Talaren kan delta fritt
3. Grupprespekt i argumenten
(0) Respektlösa/negativa argument om grupper
(1) Neutralt uttalande om grupper
(2) Respektfullt/positivt uttalande med hänsyn till den egna kretsen
(3) Respektfullt/positivt uttalande med hänsyn till allmänhetens bästa
4. Respekt för andras uttalanden
(0) Respektlöst/negativt uttalande
(1) Neutralt uttalande
(2) Respektfullt/positivt uttalande
5. Ömsesidighet
(0) Deltagaren hänvisar inte till vad andra sagt
(1) Deltagaren hänvisar till vad andra sagt
6. Beläggning av argument
(0) Inte alls
(1) På ett ologiskt/korkat sätt
(2) Försök till logiskt resonemang
7. Typ av legitimering
(0) Ingen
(1) Egen erfarenhet
(2) Inter
(3) Extern
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8. Konsensusbyggande
(0) Motarbetar konsensus. Talaren försöker motarbeta konsensusbyggande.
(1) Neutral position. Varken motarbetar eller bygger konsensus.
(2) Alternativa irrelevanta förslag. Talaren föreslår lösningar som hör till en
annan agenda. Förslagen hör egentligen inte hemma i den aktuella
diskussionen.
(3) Medlande relevanta förslag. Talaren för fram ett medlande förslag som är
relevant för den aktuella agendan.
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