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1. Inledning 

Studiecirkeln är en pedagogisk praktik som tillskrivs en roll i den svenska de-
mokratin. Olof Palme beskrev Sverige som en studiecirkeldemokrati.1 I ett 
samhälle av vår typ står demokrati för något gott och den anses bidra till sam-
hällets väl. I den här avhandlingen redovisas en studie av ett studiecirkel-
samtal. Avsikten är att med hjälp av empiri från en samtalsstudie kunna sätta 
ljus på teori om deliberativ demokrati. Samtalsstudien har bidragit till att 
komma samtalet nära in på livet och därmed även denna demokratiteori. I ut-
draget nedan framkommer att cirkeldeltagarna själva har funderat kring 
demokrati. Det har skett i en tidigare studiecirkel som merparten av del-
tagarna deltog i.  
 
 Lars: vatten ä ju också ett stort problem (X) 
 Nils: ja 
 Lars: o vad är demokrati dä har vi försökt o reda ut utan o komma nån vart 

 (FNISSAR) 
 Per: mm avskaffa vi inte den  
 Anna: jo den är kvar (..) tack du ( TILL EVA SOM GER HENNE ETT 

 KURSHÄFTE) 
 

Cirkeldeltagaren Lars refererar till att flera av deltagarna i den studiecirkel 
som har studerats har diskuterat demokrati i en tidigare studiecirkel. I denna 
diskussion framkom att demokrati är ett begrepp med många betydelser. När 
Per skämtsamt menar att de avskaffade demokratin syftar han på att de inne 
fann någon perfekt demokrati i sina resonemang. Annorlunda uttryckt fann 
de någon negativ sida i de olika demokratikonceptioner som de resonerade 
kring. Detta sätter ljus på att demokrati inte är något entydigt begrepp. När 
Gallie ville peka på att meningsmotsättningar kring värdefrågor samtidigt 
kunde vara både olösliga och rationella fick demokratibegreppet utgöra ett 
exempel. Begreppet låg även till grund för hans resonemang om i grunden 
omstridda begrepp.2 Att demokrati är ett omstritt begrepp tar sig uttryck i att 
det finns olika teoretiska inriktningar.  

När studiecirkeln anses vara väsentlig för demokratin är utgångspunkten 
att den ger människor möjlighet att pröva eller utveckla sina argument och 
åsikter. Den demokrati vi känner igen från riksdagsval eller val i föreningar 
har en utgångspunkt då den sätter individuella intressen högt. Själva val-
proceduren handlar om att personer utifrån sina intressen har en färdig åsikt 

                                                
1 Gougoulakis, P. (2006). 
2 Gallie, W. B. (1964); Janik, A. (1991). 
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som sedan läggs i en valurna. Rösterna räknas samman och de olika alter-
nativen rangordnas, någon kanske blir föreningsordförande eller så kan det 
ske ett skifte i riksdagsmajoritet. Denna demokratisyn uppmärksammar inte 
åsiktsbildningen då den röstande i sin valhandling redan antas ha en färdig 
åsikt. Den färdiga åsikten läggs på det alternativ som bäst överensstämmer 
med den egna åsikten. Röstandet är på detta sätt ett uttryck för en individua-
listisk rationalitet som innebär att den enskilda individen handlar instru-
mentellt och strategiskt för att nå det som är bästa för henne själv.3 Röst-
andets resultat är det demokratiska beslutet. Ett demokratiskt legitimt resultat 
är därmed det som majoriteten uttrycker. Konkurrens mellan enskilda per-
soners strategiska intressen är därför väsentlig i denna demokratisyn. Detta är 
premisser som de röstande är medvetna om.4 Medborgarna behöver inte 
heller lämna sin privata sfär för att interagera med andra. Den röstande demo-
kratin ser människorna komma med färdiga uppfattningar och åsikter. 

Studiecirkeln en plats för överläggande samtal 
Det är inte röstandets demokrati som framhålls när studiecirklar beskrivs utan 
det är en demokrati som utgår från att människor resonerar kring olika feno-
men i sin omvärld. Det är bland annat studiecirklarnas koppling till civilsam-
hället som gör dem intressanta i ett demokratiperspektiv. Folkbildningens 
samtal, i till exempel en studiecirkel, betraktas som en medborgerlig arena. 
Därmed framhålls dessa samtal ha en väsentlig funktion i samhället.5 Ander-
sson med kollegor förmodar att cirkeldeltagarna i ett studiecirkelsamtal har 
goda möjligheter att utbyta erfarenheter och öka sin förståelse.6 Detta kan be-
skrivas som att studiecirkeln har ett kommunikativt ideal som består i ett 
samtal där kunskapsbildning grundas i ett engagerat resonemang mellan jäm-
ställda deltagare som stöter och blöter åsikter för att nå slutsatser.7 Studie-
cirkelsamtalet har således en potential av att vara ett forum i vilket det skapas 
åsikter om samhället. Därmed antas studiecirkeln spela en väsentlig roll för 
åsiktsbildning och demokrati där samtalet är en mötesplats för olika åsikter. 

Oftast beskrivs cirkelsamtal i normativa ordalag. Cirkeldeltagarna för-
väntas respektera andra och deras åsikter. Dessutom är den enskilde del-
tagaren villig att förstå de andra deltagarna liksom att hon är öppen för att 
förändra sin egen åsikt.8 Detta som kan tyckas vara relativt enkla och kanske 
                                                
3 Young, I. M. (2000). 
4 Young, I. M. (1997). 
5 Sundgren, G. (1999). 
6 Andersson, E. m fl. (1996).  
7 Säljö, R. (2001). 
8 Gougoulakis, P. (2006). 
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rent av självskrivna antaganden för ett studiecirkelsamtal ställer i själva ver-
ket stora krav på hur deltagarna agerar. Enligt Sundgren kännetecknas cirkel-
samtalen av att de inte är avpersonifierade. Han menar att cirkelsamtalen har 
en karaktär av att vara medborgerliga. Cirkeldeltagandet blir därmed ett sätt 
att såväl upprätthålla och utöva redan förvärvade medborgardygder som att 
tillägna sig nya.9 I forskningsrapporten Cirkelsamhället framförs några tankar 
om studiecirkeln som resurs för demokratin. Att människor träffas i cirklarna 
ser man vara väsentligt, men för att vara en demokratisk resurs krävs att en 
dialog kommer till stånd. Dialogen anses vara avgörande för att det ska ske 
demokratifrämjande kollektiva handlingar efter studiecirkeln. Studiecirkeln 
kan således inte stanna vid att vara ett samtal utan det krävs att den resulterar 
i handlingar.10 

Fortsätter vi att fokusera på cirkelsamtalet kan några centrala aspekter 
kring dess genomförande noteras. Cirkeldeltagarna ska respektera varandra, 
de ska lyssna till andras åsikter och de ska vara öppna för att ändra sin egen 
åsikt. Om vi nu vänder oss till Oscar Olsson, som emellanåt kallas för 
studiecirkelns fader, så såg han studiecirkeln som ett forum fritt från tvång i 
vilket människor kunde resonera om olika sakfrågor.11 Antagandet om ett 
cirkelsamtal fritt från tvång stärker idén om studiecirkeln som ett demo-
kratiskt forum. Deltagarna antas därmed vara fria att säga vad de vill och 
dessutom kunna bilda sig egna åsikter. De kan heller inte tvingas att anamma 
andras åsikter. Med tvångsfriheten förefaller det som nämndes ovan om en 
öppenhet och lyhördhet för cirkelkamraternas resonemang och åsikter vara ett 
sätt att visa respekt för studiecirkelns tvångsfria samtal. Larsson uppmärk-
sammar att studiecirkelns samtal i stort överensstämmer med det överlägg-
ande samtal som framhålls i deliberativ demokratiteori.12 Även Sundgren har 
noterat att studiecirklars bidrag till demokratin kan tolkas med ett deliberativt 
demokratiperspektiv.13 

Deliberativ demokrati benämns även för samtalsdemokrati eller 
diskussionsdemokrati.14 I detta arbete använder jag begreppet deliberativ 
demokrati när jag refererar till teorier om denna demokrati. Då det handlar 
om den kommunikation i vilken deltagare argumenterar väljer jag att inte 
använda anglicismen deliberation. I istället använder jag termerna 

                                                
9 Sundgren, G. (1999). 
10 Andersson, E. m fl (1996). 
11 Gougoulakis, P. (2006). 
12 Larsson, S. (2001). 
13 Sundgren, G. (1999).  
14 Premfors, R. & Roth, K. (2004). 
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överläggande samtal eller bara överläggningar. Jag gör det för att termen 
överläggande fångar den aktivitet det handlar om.  

Deliberativ demokratiteori  
En central tankegång i den deliberativa demokratiteorin är att människor 
genom att prata med andra skapar mening och bildar åsikter om företeelser 
och ämnen som avhandlas. Det innebär att man ser möjlighet till att 
människor tolkar och förändrar tolkningar av sin omvärld. Kommunikation 
och samtal blir därmed väsentligt för människor när de skapar mening om det 
som sker i deras omvärld. I den deliberativa demokratiteorin framhålls arenor 
i civilsamhället vara väsentliga för åsiktsbildande. Det gör studiecirkeln 
intressant som forum för överläggningar.  

Ett övergripande kännetecken är att överläggningen ska vara offentlig. 
Detta understryker en självklarhet för de överläggande demokratiteoretikerna, 
nämligen att man inte överlägger med sig själv. Det offentliga innebär att 
man delger andra sina synpunkter i en process som är öppen. Ett annat känne-
tecken är att överläggningen inte ska vara tvingande. Vare sig diskussioner 
eller resultat kan tvingas på deltagarna. Detta kräver att deltagare bidrar med 
sina synpunkter eller åsikter som prövas i överläggningen, och att dessa kan 
mötas av andras konkurrerande åsikter. Till demokratiska överläggningar ska 
deltagare ha lika möjlighet att få tillträde och i överläggning ska de ha lika 
möjlighet att påverka argumentationen.15 Vidare framhålls en kommunikation 
som helst står fri från påverkan av förvanskande influenser från makt och 
ekonomi. Det ger överläggningen en förväntad handling, nämligen att 
deltagarna i överläggningar ska engagera sig i resonemang om väsentliga 
politiska, ekonomiska och moraliska spörsmål. Detta engagemang kräver att 
deltagarna kan förklara sina ståndpunkter för varandra.16 Istället för 
individuella intressen och den sammanslagning av dem som sker när röster 
räknas framhålls förnuft och rationell argumentation för överläggningar. 
Enligt Mouffe söker de deliberativa demokratiteoretikerna ny mening i 
demokratiska begrepp som autonomi och jämlikhet. Den deliberativa 
demokratin ser hon som en omformulering av den klassiska idén om 
offentlighet vilket gör att den blir central i det demokratiska projektet.17 
Konsekvensen blir att något som kan beskrivas som en moralisk politisk 
dialog uppmärksammas som demokratins avgörande inslag. Detta är i denna 

                                                
15 Johnston Conover, P. m fl (2002). 
16 Humphrey, M. & Stears, M. (2006).  
17 Mouffe, C. (1999). 
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dialog som en kollektiv mening förväntas skapas. Denna dialog förläggs 
alltså enligt teorierna till civilsamhället. 

Den enskilde deltagaren förväntas agera ärligt i överläggningen. Hon ska 
inte ljuga om sina intentioner eller agera strategiskt. Ärligheten framträder 
därmed som ett starkt kännetecken för hur deltagarna bör agera enligt teorier 
kring deliberativ demokrati. Detta tar sig även uttryck i att deltagare inte ska 
prioritera sina egna åsikter framför andras. De ska ta till sig hur andra ser på 
det de resonerar om. Dessutom ska deltagaren inte tvinga sitt eget synsätt på 
andra.18  

Detta framhåller ett väsentligt kännetecken som teorin ställer på över-
läggningen om att den ska vara fri från tvång. Ovan nämndes att 
överläggningar sker i civilsamhället där de antas vara fria från ekonomiska 
och politiska krafters tvång. Det som framkommer nu är att inte heller någon 
deltagare i överläggningen ska känna sig tvingad att anamma det andra i 
samtalet framför. Idén om vad en överläggning är utgår från en normativ bild 
om ett samtal i vilket deltagarna agerar fritt från tvång. Anledningen till att 
ett tvångsfritt samtal uppmärksammas i teorin återfinns i antaganden om vad 
som är ett legitimt beslut. Legitima är endast de beslut som fattats i ett 
sammanhang där deltagarna kan stödja dem efter att ha reflekterat fritt kring 
dem. Tvång syftar således på en handling som är tvingande genom makt eller 
hot. Andra kan tvingas att agera på ett visst sätt eller att acceptera beslut trots 
att de kanske har opponerat sig eller att de inte delar grunderna för beslutet.19 
Detta lyfter fram en väsentlig handling som deltagare i överläggningar 
förväntas ägna sig åt, nämligen att göra omdömen. Genom omdömen av det 
som sägs i överläggningen bearbetas beslutet. En tolkning av överläggningar 
är att de bidrar till att medborgare ägnar sig åt att utöva och även förbättra 
sina omdömen. Det medför dels att besluten blir bättre, dels att politiken 
genomförs på ett sätt som manifesterar människors respekt för varandra.20 

Under senare år har intresset för den typ samtal som deliberativ demo-
kratiteori för fram uppmärksammats på olika sätt. Inom pedagogikämnet förs 
tankar fram om att använda deliberativa samtal i undervisningssammanhang. 
Deliberativa samtal karaktäriseras av att det är ett öppet och övervägande 
samtal samt att det när en strävan om att samtliga i samtalet ska få komma till 
tals på lika villkor. Vidare framhålls vikten av att samtalsdeltagarna hyser en 
ömsesidig respekt för varandra liksom att de har en vilja om att sätta 
egenintresset i andra hand till för mån för det som är gemensamt bäst för en 

                                                
18 Humphrey, M. & Stears, M. (2006). 
19 Medearis, J. (2005).  
20 McBride, C. (2003). 
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grupp människor.21 Englund har ställt upp några väsentliga kännetecken för 
ett deliberativt samtal. Det handlar om att olika synsätt möts i en argumenta-
tion i samtalet. Vidare ska deltagarna till exempel genom att lyssna till den 
andres perspektiv visa denne respekt. Ett annat väsentligt drag är att det finns 
inslag av kollektiv viljebildning liksom att traditionella uppfattningar och 
auktoriteter kan ifrågasättas. Dessutom framhålls att det finns inslag av att 
samtalet inte är lärarlett.22 Det sistnämnda kännetecknet ter sig främmande 
när det handlar om studiecirklar där cirkeldeltagare träffas utan en lärare.  

Avhandlingens idé 
Avhandlingens idé är att belysa teori med empiri istället för att ta teori för 
given. De teorier jag använder tar på sig ansvaret att ge ett förhållningssätt till 
demokrati. Dessa teorier har olika utgångspunkter och karaktär. Grunderna är 
filosofiska och teoretiska vilket ger teorierna en normativ ton. Det hävdas att 
demokratiteori och även etisk teori i sig motiverar en normativ hållning då de 
för fram ideal för samhällets tillstånd som är värda att sträva mot. Skälet till 
dessa strävansmål är att samhället aldrig är perfekt.23 

I ett tidigare arbete lades en grund för ett arbetes genomförande. Detta 
arbete var en licentiatavhandling Om överläggande samtal och hållbar 
utveckling. En studie av deliberativ demokrati.24 I den studien fann jag en 
modell för att analysera samtal till sitt innehåll. Studien utgick från samtal 
som genomfördes av sex kommuntjänstemän inom en stadsplaneförvaltning. 
Dessa förde ett samtal som handlade om hållbar utveckling. I detta arbete 
utvecklas denna modell vidare genom att även beakta hur samtalet 
organiseras. Nästan standardmässigt har demokratistudier varit teoretiska och 
stannat vid en begreppslig diskussion. Med studier av studiecirkelsamtal får 
jag möjlighet att utifrån vad som sker i ett samtal kunna diskutera teorin. 
Detta förhållande som lägger en normativ teori på en empirisk verksamhet är 
centralt för studien. Att problematisera teori med empiri kan ses svara mot 
det som Johnston Conover med kollegor beskriver som att den deliberativa 
demokratiteorin befinner sig i ett empiriskt vakuum. Att empiriskt studera 
överläggningar och samtidigt hålla ett öga på det de normativa teoretikerna 
skriver ser de vara värdefullt. De menar att teorin kan utvecklas genom att 
empiriskt grundade data blir en utgångspunkt i debatten som omger 
överläggningar.25 Mansbridge och hennes kollegor menar att många som 
                                                
21 Larsson, K. (2007). 
22 Englund, T. (2004). 
23 Benhabib, S. (2004). 
24 Lundberg, M. (2003). 
25 Johnston Conover, P. m fl. (2002). 
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uttalar sig om den deliberativa praktiken gör det utifrån teoretiska texter 
vilket ger normativa antaganden om vad denna praktik ska vara. Utifrån 
abstrakta principer om jämlikhet, frihet och rationalitetet frammejslas 
deduktivt olika idealbegrepp som normativt ringar in den deliberativa 
praktiken.26 Ryfe menar att teoretiker är tysta när det gäller att berätta om hur 
överläggningar ter sig när människor överväger kring faktiska företeelser i 
samhället. Beträffande empiriska studier menar han att dessa hellre har mätt 
effekterna av överläggningar än att studera överläggningar i sig. Enligt 
honom är studier av överläggningar i sig ovanliga.27 

Studiecirkeln kan ses som en praktik som svarar mot ett väsentligt villkor 
som den överläggande demokratiteorin ställer, nämligen att den är fri från 
underordning och tvång. Larsson noterar att studiecirklar är ett bra samman-
hang för lärande i termer av överläggningar.28 Det gör att förutsättningarna 
för att kunna studera deliberativa teorier är goda.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att med empiri från ett studiecirkelsamtal som till stora 
delar uppfyller de villkor som kan ställas på ett överläggande samtal belysa 
den deliberativa demokratiteorin. Med fyra frågeställningar avser jag att be-
svara syftet. 
 
1) Vilka uttryck tar sig makt i samtalet? 
Då demokratiteori primärt handlar om makt och fördelning av makt är det 
väsentligt att studera frågan om vilka uttryck makt tar sig i samtalet. I 
teorierna framhålls ett tvångsfritt samtal som understryker att makt i form av 
tvång och hot inte accepteras. Ett annat sätt att betrakta makt i samtalet är att 
utgå från kunskapsfrågan och fundera kring vems kunskap som gäller. 
Maktfrågan handlar därmed om att fundera kring hur makt tar sig uttryck dels 
i deltagarnas sätt handla, dels i innehållet i deras resonemang.  

 
2) Hur sker kommunikationen i studiecirkelsamtalet?  
Frågan om hur kommunikationen sker är betydande för att kunna sätta ljus på 
process för åsiktsbildning som är central i den deliberativa demokratiteorin. 
Det innebär att fokusera på hur kommunikationen genomförs och organiseras 
i det studerade studiecirkelsamtalet. 
 
3) Vilka är grunderna för cirkeldeltagarnas åsikter?  
                                                
26 Mansbridge, J. m fl. (2006).  
27 Ryfe, D. M. (2005). 
28 Larsson, S. (2001).  
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Denna fråga syftar till att undersöka var influenserna eller tankarna för del-
tagarnas åsikter kommer från. I teorierna finner man att deltagare i överlägg-
ande samtal tillskrivs en förmåga att rationellt kunna hålla distans till sina 
åsikter. De ska var öppna för annan information och andras åsikter samt kun-
na reflektera över sina egna ståndpunkter. Det gör att grunderna i åsiktsbild-
ningen är intressant att ta del av. 
 
4) Om att studera teori med empiri? 
I denna studie används samtalsempiri för att sätta ljus på teorier om delibera-
tiv demokratiteori samtidigt som teorier används för att tolka samtalsempirin 
å den andra sidan. Därmed beaktas ett dialektiskt förhållande mellan en teori 
som uttalar sig om hur en empiri bör vara och en empiri som uppvisar en 
komplexitet som utmanar teorierna normativa antaganden. Meningen med 
frågeställningen är att utröna möjligheter och problem med att låta empiri 
bidra till att skapa förståelse om fenomen som normativa teorier beskriver. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av åtta kapitel. I det här inledande kapitlet har avhand-
lingens idé, syfte och frågeställningar presenterats. Dessutom har den delibe-
rativa demokratiteorin introducerats genom att sätta den i relation till ett 
studiecirkel samtal.  

I det andra kapitlet, Deliberativ demokratiteori, presenteras teori kring 
deliberativ demokrati. Först ges en bred bild av forskning med en avslutande 
tonvikt på forskning av studiecirklar och demokrati. Därefter presenteras två 
genrer av deliberativa demokratiteori som bland annat forskningsöversikten 
givit upphov till. I avhandlingens tredje kapitel, Samtalsstudie, beskrivs hur 
avhandlingsarbetet har gått till. Detta kapitel beskriver hur arbetet med att 
videofilma och transkribera samt analysera cirkelsamtalen.   

Det fjärde kapitlet, Samtalets organisation, är det första av fyra resultat-
kapitel. I detta kapitel redovisas utmärkande och organiserande drag för det 
studerade cirkelsamtalet. Det förs ett resonemang hur dessa drag förhåller sig 
till deliberativ demokratiteori. Detta kapitel visar ett av två analysverktyg av 
cirkelsamtalet. Ett andra analysverktyg framkommer i det femte kapitlet, 
Avhandlingens innehåll, där teman i samtalsinnehållet beskrivs. Innehållet 
beskrivs i två avdelningar. Den första avdelningen sätter ljus på de åsikter 
som cirkeldeltagarna ger uttryck för medan den andra avdelningen hanterar 
normativa kontexter vars föreställningar cirkeldeltagarna såväl möter som 
använder. Det sjätte kapitlet, Utredande kring en faktauppgift, är det första av 
två kapitel som går in i detalj i en period av samtalet. Genom fyra 
samtalsutdrag beskrivs vad som sker i denna period. I det sjunde kapitlet, 
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Olika syn på vardagsnormer, är det en annan samtalsperiod som granskas 
närmre med hjälp av fyra samtalsutdrag. I och med det åttonde kapitlet 
Avslutande diskussion avslutas avhandlingen. Diskussionen återknyter dels 
till avhandlingens syfte och forskningsfrågor, dels till resultat och teori.  
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2. Deliberativ demokrati i teori och praktik  

I detta kapitel presenteras först teori kring deliberativ demokratiteori och se-
dan en överblick av forskning kring deliberativ demokrati och studiecirklar. 
Presentationen av teorin framför en åtskillnad mellan det jag benämner för 
det rationella argumentets överläggning och en retoriskt orienterad överlägg-
ning. Ett annat sätt att beskriva denna indelning är att se dem som olika steg i 
en utveckling av deliberativ demokratiteori. Det förstnämnda beskrivs av 
Mansbridge med flera som en tidig deliberativ demokratiteori. Den andra är 
en kritik gentemot den tidiga teorin.29 Detta bidrar till skilda tolkningar om 
vad överläggningar kan vara.  

I kapitlets avslutande del ges en forskningsöverblick för studier av 
deliberativ demokrati. Poängen med denna avdelning är att visa det intresse 
som finns i forskarsamhället kring deliberativ demokratiteori och överlägg-
ningar. Efter det riktas intresset mot forskning som fokuserar på undervis-
ningssammanhang. Forskningsöverblicken slutar sedan med studier av demo-
krati och studiecirklar.  

Det rationella argumentets överläggning 
I texten nedan utgör Habermas och Benhabibs bidrag till den deliberativa 
demokratiteorin exempel på den rationella argumentationens överläggning. 
Habermas diskursteoretiska deliberativa demokratimodell nämns i flera sam-
manhang som �den mest utvecklade modellen i denna anda�.30 Då avses inte 
att den är det mest utvecklade bidraget inom den rationella argumentationens 
deliberativa teori utan den mest utvecklade av samtliga deliberativa demokra-
titeorier. Deliberativ demokrati får på så sätt ofta ett likhetstecken med den 
rationella universella argumentationen.31  

Den rationella argumentationens överläggning hämtar inspiration från 
Kants upplysningsideal om ett fritt offentligt användande av förnuftet. Detta 
innefattar ytterligare två centrala företeelser, nämligen den myndige indi-
viden och autonomi. Att ha autonomi innebär att vara myndig i användandet 
av sin förståelse och sitt omdöme. Enligt detta synsätt är det ett prov på att 
använda sitt förnuft. För att kunna göra det krävs forum som rymmer en fri 
offentlig dialog. I detta krav återfinns Kants antiretoriska drag om påpekan-
det om att retorikens strävan efter övertalning sidsteppar lyssnarens autono-
                                                
29 Mansbridge, J. m fl (2006). 
30 Englund, T. (1999), s 25. 
31 Young, I. M. (2000).  
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mi. Skälet är att lyssnaren inte ges möjlighet att nyttja sitt förnuft varpå man 
kan se att hon omyndigförklaras av talaren. Någon annan får då stå för om-
dömet. Därmed anammas en annan central tanke för Kants rationella argu-
mentation, nämligen att en fri och offentlig dialog kräver en socialitet. Det 
innebär att ett offentligt förnuft sammanfogar det individuella med sociala 
villkor för en offentlig debatt.32  

I den rationella argumentationens överläggning framhålls dessa villkor 
med en diskursetik och regler för den överläggande proceduren som garan-
terar balansgången mellan det individuella och sociala. Den rationella argu-
mentationens överläggning förvaltar kritiken av retoriken och den klassiska 
tvisten mellan förnuft och känsla. Detta återfinns i antagandet om att känslor 
är icke-kognitiva och att en förnuftig argumentation inte kan utgå från det 
icke-kognitiva. Känslorna väljer vi inte av fri vilja. De tar oss snarare med 
storm och att tala till dem innebär att göra lyssnaren ofri och omyndig. 
Känslorna förvägrar henne från att göra förnuftiga omdömen.33 Detta går igen 
i både Habermas och Benhabibs teorier då dessa framhåller en opartisk och 
förnuftigt överläggning. Känslorna ska inte bära iväg med deltagarna att fatta 
beslut eller göra omdömen som är känslomässiga. Därför resonerar teorierna 
om huruvida såväl normativa som empiriska omdömen har en kognitiv kärna. 
Denna kärna syftar inte på annat än att omdömen är universella. Omdömena 
kan därmed demonstreras för andra med kraft från förnuftet.  

Habermas diskursteoretiska deliberativ demokratiteori  
Habermas bidrag till den deliberativa demokratiteorin benämns för en 
diskursteoretisk deliberativ demokratimodell. Den knyter samman en mängd 
av teoretiska och filosofiska idéer. I avsnitten som följer nedan ges en kort-
fattad introduktion till denna deliberativa demokratiteori. Inledningsvis be-
skrivs hur Habermas placerar demokratiska överläggningar i civilsamhället. 
Därefter belyses Habermas diskursbegrepp och hur det förstås i relation till 
demokratiska överläggningar. I slutet av avsnittet beskrivs hur omdömen av 
andras yttranden sker enligt denna teori.  

Medborgarna överlägger om normer 

Väsentligt för Habermas teori är ett antagande om att det finns två former av 
integration i samhället. Det har föranlett honom att betrakta samhället i ter-
mer av livsvärld och system. I livsvärlden, som utgörs av det civila samhället, 
sker integrationen genom sociala mekanismer som skapar samförstånd via 

                                                
32 O´Neill, J. (2002). 
33 ibid. 
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värden, normer och språklig kommunikation.34 Den ger medborgarna ett 
bakgrundsvetande som gör att de kan förstå varandra genom att falla tillbaka 
på gemensamma betydelser. I takt med det moderna samhällets utveckling 
har det ekonomiska systemet (marknadsekonomin) och det administrativa 
systemet (statsapparaten) urskilts från livsvärlden. Dessa två tar istället plats i 
systemet. Det har en annan integration än livsvärlden, nämligen en som utgår 
från de två styrmedierna makt och pengar. Livsvärlden och systemet är inte 
avstängda från varandra. Habermas demokratiteori kretsar kring mötet mellan 
livsvärld och system. Det ekonomiska systemet är beroende av livsvärlden. 
Det behöver människor som arbetskraft och som konsumenter för det som 
produceras. Det administrativa systemet behöver medborgarnas lojalitet. Det 
är den offentliga rätt som reglerar det administrativa systemets institutioner 
som behöver medborgarnas legitimitet för att fungera. Han menar att 
medborgarnas kommunikativa makt inte kan styra samhället. Men den kan 
påverka samhällets administrativa makt att agera på ett visst sätt.35 På detta 
sätt ser Habermas att medborgare genom att delta i överläggningar kan 
åstadkomma återkoppling till den styrande administrativa makten.  

Ytterligare en väsentlig utgångspunkt för Habermas demokratiteori är att 
han skiljer mellan kommunikativa och strategiska handlingar. Strategiska 
handlingarna beskrivs vara ändamålsorienterade, eller perlokutionära, hand-
lingar. Med det avses att personer sätter det privata, det som är formulerat 
utanför språket, i centrum.36 Det innebär att individer går in i överläggningen 
med på förhand formulerade intressen och mål. Om deltagaren dessutom har 
en strategisk avsikt med sitt deltagande kan det ta sig uttryck i att någon 
tvingas eller vilseleds att anta en viss åsikt. Då har talaren åstadkommit en 
perlokutionär effekt. Strategiska handlingar har en rationalitet som överens-
stämmer med systemet. I livsvärlden har människorna enligt Habermas 
potential att agera med ett kommunikativt handlande i syfte att nå ett inter-
subjektivt samförstånd. För ett sådant samförstånd har språket en samordnan-
de kraft. Med andra ord bestäms mål, intressen och motiv i och genom kom-
munikation och inte före den. Ett samförstånd innebär att inte endast förstå 
yttranden utan även att godkänna dem som giltiga. Detta skiljer den kommu-
nikativa handlingen från den strategiska.37  

                                                
34 Habermas, J. (1995). 
35 Habermas, J. (1995; 1996b).  
36 Habermas, J. (1996a). 
37 Habermas, J. (1995).  
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Överläggande samtal är diskurser  
Om själva överläggningen, eller det överläggande samtalet, betraktas med 
Habermas teori finner man att den kallas för en diskurs. Habermas diskurs-
begrepp ligger nära ordets ursprungliga betydelse som ett samtal. Hans 
diskursbegrepp är därmed ett annat än det diskursbegrepp som framhåller 
kontextuella eller situerade kunskaper. Diskursens speciella kvalitet är att 
deltagarna strävar efter att komma överens. Dessutom rymmer den en 
procedur som möjliggör ett rättfärdigande av överenskommelsen. Diskursen 
kan därmed betraktas som en situation där deltagare i princip kan nå en ratio-
nellt motiverad överenskommelse.38 Att nå denna rationellt motiverade 
överenskommelse kräver att överläggningen genomförs med en kommunika-
tiv handling. Den möjliggör en samförståndsorientering. Habermas diskurs-
begrepp understryker kommunikationens väsentliga roll för medborgares 
åsiktsbildning.  

Med hjälp av diskursbegreppet placerar Habermas sin teori mellan två 
andra demokratiteoretiska antaganden. Till sin hjälp har han även det prakti-
ska förnuftet. Enligt Habermas utgår inte det praktiska förnuftet från uni-
versella mänskliga rättigheter som den liberala demokratiteorin framhåller 
eller från ett visst kollektivs tradition som den republikanska demokratitradi-
tionen. Istället menar han att det praktiska förnuftet utgår från argumen-
tationsformer och diskursregler. Med andra ord är det genom ett kommuni-
kativt handlande i överläggningar som det praktiska förnuftet kommer till ut-
tryck. Att Habermas ställer upp diskursregler innebär att han vill värna om att 
diskursen följer en viss procedur.39 På detta sätt framträder en offentlighet i 
diskursen. Den kan ses som ett socialt kommunikativt rum format i kom-
munikativ handling. Hur diskursen, eller överläggningar, ska gå till regleras 
av den så kallade diskursprincipen (D) som framhåller  

� att endast de normer kan göra anspråk på giltighet, som alla berörda 
skulle kunna instämma i såsom deltagare i en praktisk diskurs.40 

Diskursprincipen är central då den framhåller en väsentlig idé om att prak-
tiska frågor kan avgöras opartiskt och bestämmas rationellt. Den antas vidare 
säkerställa möjligheten att nå ett otvingat konsensus. Dessutom meddelar den 
att de som får vara med och överlägga är de som är berörda av den sakfråga 
som överläggs.41 
                                                
38 Habermas, J. (1984).  
39 Habermas, J. (1996b). 
40 Habermas, J. (1996a), s 302 
41 ibid. 
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Tre praktiska diskurser 
Diskursprincipen betonar att demokratiska överläggningar handlar om nor-
mer och att de som är berörda av en norm ska kunna dela åsikten om den. Vi-
dare framhåller principen att överläggningar handlar om en strävan efter att 
nå ömsesidig förståelse om dessa normer. Habermas skiljer mellan tre slag av 
praktiska diskurser för att betona skilda typer av normer. De tre diskurserna 
visar att olika slags rationella lösningar kan åstadkommas genom över-
läggningar.42 Indelningen i dessa tre diskurser uttrycker även den åtskillnad 
Habermas gör mellan etik och moral.  

Den moraliska diskursen behandlar frågan; Hur bör vi agera i för-
hållande till rättviseprinciper? Överläggningar kring denna fråga leder idealt 
sett till att en vilja uppstår ur delade insikter. De överläggande ska agera 
opartiskt vilket sker genom att de distanserar sig från sitt eget livssam-
manhang. Det är en förutsättning för att kunna nå en universell vilja.43 Den 
moraliska diskursen uppfyller alla de krav som Habermas ställer på överlägg-
ningar.  

Den etiska diskursen fångar den syn Habermas har på etik. Med etik av-
ser han frågor som handlar om det goda. Den etiska diskursen syftar till att 
besvara etiskt-politiska frågor som; Vilka är och vilka vill vi vara? En lyckad 
etisk diskurs resulterar i det Habermas benämner för en autentisk vilja. Det 
innebär att de överläggande kommer fram till en gemensam vilja om vilka de 
är. Väsentligt är att de är eniga om att vilja dela värderingar. Där den mora-
liska diskursen strävar efter en universell lösning som ligger i allas intresse, 
har den etiska diskursen en strävan efter att finna vad vi i vår kultur ser som 
det goda. Till skillnad från den moraliska diskursen är den etiska diskursen 
partikulär. Den syftar till att bedöma vad som är det goda och vilka vär-
deringar vårt kollektiv ska leva efter.44 

Den pragmatiska diskursen söker svar på frågan: Hur kan vi lösa kon-
flikter mellan konkurrerande föreställningar? Detta är en pragmatisk fråga 
som innebär att det är en kompromiss som formas. Argumentationen som 
förs är snarare att betrakta som en förhandling vars syfte är att balansera olika 
intressen. Den resulterar i en aggregerad vilja, det vill säga en vilja som är 
resultatet av reglerade förhandlingar. Den uppstår ur en koordinering och ett 
anammande av olika preferenser. I en sådan kan strategiers effekt prövas 
förutsatt att man vet vad man eftersträvar.45 Betraktas dessa tre diskurser 
framkommer att Habermas öppnar för att överläggningar handlar om olika 
                                                
42 Habermas, J. (1996b).  
43 Habermas, J. (1995, 1996b). 
44 ibid. 
45 ibid. 
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typer av normer. Viktigt att framhålla är att han inte bestämmer en viss typ av 
innehåll utan de tre diskurserna är snarare redskap för att tolka överlägg-
ningars innehållsliga karaktär. 

Diskursens genomförande 

När diskursprincipen nämndes ovan framkom att överläggningar handlar om 
att bedöma normer som giltiga. En kommunikativ handling innebär därmed 
att göra omdömen av det som yttras i överläggningar. Det är genom dessa 
omdömen som arguments giltighet prövas. För att dessa omdömen ska kunna 
ske under goda samtalsförhållanden ställs krav på deltagarnas agerande. 
Deltagarna ska agera ärligt och ta hänsyn till varandras argument. Genom att 
ta ställning till såväl egna som andras argument är de aktiva i överlägg-
ningen. Dessutom ska överläggningen vara öppen och jämlik.46 Det senare 
innebär att argumentationen rymmer en offentlighet som inte ska utestänga 
någon från att bidra med argument kring den aktuella frågan. Om överlägg-
ningar är fria från tvång menar Habermas att det bättre argumentet har möj-
lighet att komma fram. Det bättre argumentet erhålls i konkurrens eller ge-
nom en strid. Denna konkurrens är ett uttryck för argumentationens särdrag 
om att deltagare vill övertyga varandra. En egenskap hos det bättre argumen-
tet är att det har en övertygande kraft. Vad som är den övertygande kraften 
bestäms inte av den enskilde deltagaren utan det bestäms i den rationella 
överenskommelse som samtliga kan ställa sig bakom.47 Slutligen ska varje 
deltagare agera på ett uppriktigt sätt och inte fara med falska förespeglingar. 
Detta understryker att illusioner och villfarelser inte ska förekomma. Sam-
tidigt säger dessa antaganden att den enskilde deltagaren måste vara vaksam 
på hur deltagaren själv agerar och lyssnar till hur andra förstår sig själva och 
världen.48  

Detta tydliggörs med den så kallade universaliseringsprincipen (u-
principen) som kan liknas vid diskursteorins argumentationsregel; 

/�/ i fråga om giltiga normer måste resultat och biverkningar, som ett 
allmänt hörsammande av dessa normer medför med hänsyn till var och ens 
tillfredställande av sina intressen, frivilligt kunna accepteras av alla.49 

Principens poäng är att ingen norm kan vara giltig förrän alla som är berörda 
av den har övervägt dess konsekvenser ur sina intressen. Därmed understryks 
                                                
46 Habermas, J. (1995).  
47 Habermas, J. (2003) 
48 ibid.  
49 Habermas, J. (1996a), s 302. 
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att den enskildes bedömning av andras yttranden handlar om att kunna 
godkänna dem som giltiga. Den anger därmed att argumentationen handlar 
om att noga överväga kring de yttranden som kommer upp i argumentatio-
nen. Vidare är den länkad till en meningsteori som framhåller att förståelse 
av ett yttrande kräver kännedom om vad som gör att det kan accepteras. Det 
kräver att den enskilde kan sätta sig in i andras sätt att argumentera.  

Med idén om ett idealt rollövertagande ser Habermas att deltagare i över-
läggningar kan sätta sig in i andras perspektiv, världsbilder och sätt att förstå 
sig själv. Denna integrering av varandras perspektiv stärks med idén om 
kommunikativ handling. En kommunikativ handling förutsätter att deltagar-
nas perspektiv är omvändbara och reversibla på ett sätt som tillåter en inter-
subjektivitet som återfinns på en högre nivå.50 En sådan intersubjektivitet be-
tyder att respektive deltagares enskilda perspektiv förenas med samtligas per-
spektiv.51 Denna konsensus överenskommelse pekar på den riktning som 
Habermas menar att överläggningar ska ta. Den sätter den moraliska diskur-
sen i högsäte.  

Giltiga normer via talakter 
I såväl diskursprincipen som universaliseringsprincipen som nämnts ovan 
framkommer att Habermas utgår från överläggningar som resulterar i 
accepterbara och giltiga normer. I Habermas teoretiserande kan man se att 
kommunikation, handling och det som argumenten representerar har en jäm-
lik position. När någon framför ett argument gör denna tre saker enligt 
Habermas. Det ena är att representera det man står för, det andra är att eta-
blera en intersubjektiv relation med dem som lyssnar och slutligen uttrycka 
sin intention kring det argumentationen rör. Detta berör Habermas idé om hur 
prövning av arguments giltighet sker vilket ger omdömet en central funktion i 
överläggningar. Det handlar helt enkelt om att yttrandens, eller tal-
handlingars, mening och giltighet ska förstås. En väsentlig åtskillnad Haber-
mas gör med teorin om talhandlingar är att urskilja en önskad kommunika-
tion som sker med ett förnuftigt prövande av argument och inte som i icke-
kognitiva omdömen med känslor eller partiska beslut hos deltagare som fattat 
sina positioner.52 För honom handlar det helt enkelt om att lyssnaren dels ska 
få något att förstå, dels om att man ska göra sig förstådd och dels om ett mål 
där talare och lyssnare sinsemellan etablerar en förståelse. Det är de samför-
ståndsorienterande, eller illokutionära talhandlingarna, som utgör den kom-
munikativa handlingen. För överläggningar är sådana rationellt motiverade 
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förståelseansträngningar som binder aktörers handlingsplaner det centrala. 
För att dessa ansträngningar ska vara rationella krävs att talaren kan göra an-
språk på att yttrandena är giltiga.53 Om talhandlingar ska kunna förena olika 
aktörers handlingsplaner krävs att de vill nå ett intersubjektivt samförstånd.54  

Enligt Habermas är det oundvikligt att framföra anspråk på yttrandens 
giltighet i en argumentation. Talhandlingar är rationella när talaren argumen-
terar med skäl för att garantera en giltighet. Teorin utgår här från att varje tal-
handling gör tre giltighetsanspråk. De illokutionära talhandlingarna rymmer 
anspråk på det som är det sanna, det moraliskt riktiga och det subjektivt upp-
riktiga. Konstativa talhandlingar gör anspråk på att vara sanna. Dessa handlar 
om hur den objektiva verkligheten framträder när olika sakförhållanden 
framförs i överläggningen. Anspråk på det som är moraliskt riktigt förs fram 
av regulativa talhandlingar. Dessa uppmärksammar relationer mellan männi-
skor och rör normativitet. Slutligen så framkommer anspråk på den subjek-
tiva uppriktigheten, eller sannfärdigheten, som rör deltagarnas formulerande 
av subjektiva upplevelser i regulativa talhandlingar.55 

Lyssnarens respons på giltighetsanspråk kan kort sägas vara att säga ja, 
att säga nej eller att inte kommentera dem. Om ett ställningstagande ska vara 
rationellt måste det styrkas av skäl. Det är med argument underbyggda med 
skäl som de överläggande strider om anspråks giltighet. Det som möjliggör 
denna argumentation är att giltighetsanspråken har en kognitiv karaktär. Det 
gör att argumenten är möjliga att pröva.56 Att komma fram till samförstånd 
innebär inte enbart om att förstå yttranden utan även om att godkänna dem 
som giltiga. Intersubjektivitet är för Habermas en gemenskap som skapas ge-
nom dels ett erkännande av universella anspråk, dels genom att förståelse 
vilar på identiska betydelser.57 Därmed framkommer en rationalitet som utgår 
från att deltagarna samordnar sitt handlande i språket och följaktligen kallas 
den för en kommunikativ rationalitet. Habermas ger således språket en 
samordnande kraft som tillåter individer att frångå egna ståndpunkter, vilket i 
sin tur möjliggör att nå gemensamma utgångspunkter.  

Avslutningsvis kan det konstateras att överläggningar är ett samspel 
mellan den som talar och de som lyssnar i en överläggning. Utan detta 
samspel som även innebär att man byter roller som talare och lyssnare sker 
ingen överläggning. Det som är utmärkande för Habermas teori är det giltig-
hetsprövandet som nämndes ovan. Att känna till grunderna för de andras 
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yttranden är väsenligt för att kunna pröva andras argument. I den procedur 
Habermas förordar sätts detta prövande av argument i centrum. Det ställer 
krav på hur de som lyssnar faktiskt går in i rollen som talare med prövande 
argument. Överläggningens resultat i termer av samförstånd handlar därmed 
inte endast om att förstå yttranden utan även att godkänna dem som giltiga. 
Det möjliggör att ta ett steg från sina egna ståndpunkter för att kunna förenas 
i gemensamma utgångspunkter. 

Benhabibs deliberativa demokratiteori 
Det andra teoretiska bidrag som jag sätter under rubriken det rationella argu-
mentets överläggning har formulerats av Benhabib. Hennes bidrag till den 
deliberativa demokratiteorin utgår liksom Habermas från en diskursetik med 
rötter hos Kant. Demokratiteorin som hon har utvecklat sätter en deliberativ 
demokratisyn före andra normativa grunder för demokrati. Med sitt teoretiska 
bidrag vill hon visa hur demokrati kan vara en kollektivt och offentligt 
utövad makt. Enligt henne är demokratins legitimitet avhängig av att beslut 
som rör allas intressen är öppna för offentliga överläggningar mellan fria och 
jämlika medborgare. Den deliberativa demokratiteorins kraft ligger i att den 
dels uppmärksammar etablerade institutioner så som de dömande och 
lagstiftande, dels att den uppmärksammar gruppers och rörelsers kamp i det 
civila samhällets offentlighet.58 

Etik och moral ur en omformulerad diskursetik  
Precis som Habermas utgår Benhabib från en diskursetik när hon formulerar 
sitt demokratibidrag. Diskursetiken ger henne ett övertygande fundament för 
att framhålla det hon ser vara syftet med överläggningar. Dels innebär det att 
överlägga kring etiska och moraliska normer i samhället, dels antyder 
diskursetiken hur överläggningar bör genomföras. Diskursetiken fungerar 
därmed som ett bakomliggande ramverk som framhåller allmänna principer 
och moraliska riktlinjer för de anspråk på normers giltighet som finns i demo-
kratimodellen. Det ger en idealiserad modell med vilken man kan ta ställning 
till i viken utsträckning överläggningar sker på ett rättvist legitimt sätt.59 

I jämförelse med Habermas formulerar Benhabib en delvis annorlunda 
diskursetik. Benhabib markerar tydligt mot Habermas konsensussträvanden. 
Sådan strävanden innebär enligt henne att diskursers syfte betraktas i dess re-
sultat. Istället framhåller hon att konversationen i sig är syftet. Det är de för-
utsättningslösa samtalen i sig som är viktiga och dess möjlighet att utveckla 

                                                
58 Benhabib, S. (2004). 
59 ibid. 



 

26 

förnuftiga överenskommelser.60 Hon tolkar Habermas konsensussträvanden 
som ett sätt att säkra en opartisk överläggning. En sådan kännetecknas av att 
grunderna för omdömens giltighet inte utgår från någon aktörs relativa skäl.61  

En annan del i hennes omformulering är att hon tar bort den så kallade U-
principen.62 Problemet med den är att den ger allt för starka universella 
tolkningar av villkoren för symmetri och ömsesidighet. Benhabib ser dessa 
förutsätta den moralteori diskursetiken ska leda fram till.63 Hon ser termen 
enighet vara missvisande för diskursetikens syften. Enligt henne är diskurs-
etikens idé att genom förutsättningslösa moralsamtal och att utveckla 
överenskommelser kring moralprinciper.64 För att klara det håller hon fast vid 
diskursens metanorm (eller D-principen) som lyder:  

/�/ bara de normer och institutionella arrangemang är giltiga som alla 
berörda kan samtycka till i de speciella argumentationssituationer som 
kallas diskurser.65  

Att alla berörda ska samtycka till normer och arrangemang är en normativ 
grund för demokratisk legitimitet som Benhabib knyter till diskursetiken.66 
Till diskursprincipen knyter hon två vilkor för att värna deltagarnas 
deltagande i överläggningar.67 Hon benämner dessa två villkor för den uni-
versella moraliska respektens villkor och villkoret om en egalitär ömsesidig-
het.68 Det förstnämnda villkoret handlar helt enkelt om människors rätt att 
fritt och på jämlika villkor få delta i diskurser som rör normer som påverkar 
deras liv. Det andra villkoret rör diskursens genomförande och försäkrar att 
varje deltagare har lika möjligheter att yttra sig, att de kan initiera nya ämnen 
och att de får göra metakommunikativa reflektioner kring diskursens genom-
förande.69 Benhabib menar att diskursens metanorm och villkoren om univer-
sell respekt och jämlik ömsesidighet ger ett fullgott test på om argument är 
universella.70 
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Överläggningen är en regelstyrd procedur 
Benhabibs beskrivning av överläggningar som ett förutsättningslöst samtal 
om moralprinciper kan betraktas som ett villkor för dess genomförande. Ge-
nom att se överläggningen som en procedur menar Benhabib att det finns en 
möjlighet att nå beslut som är bindande för alla.71 Det kräver att proceduren 
har en viss karaktär liksom att deltagarna agerar på ett visst sätt. Nedan be-
skriver jag först vilka skäl som Benhabib anger för att förorda en procedur. 
Därefter följer tre regler som hon förordar för procedurens genomförande. 
Dessa kan ses som överläggningars spelregler.  

Benhabib anger fyra skäl för att förorda en procedur. Det första skälet är 
att lösningar på värdekonflikter i dagens värdepluralistiska samhällen inte 
kan sökas på en substantiell nivå. Sådana lösningar kan enligt henne endast 
komma tillstånd på en procedurell nivå. Det andra skälet framhåller att det är 
procedurens praktik och processer som motiverar proceduren. Till denna 
praktik räknas deltagarnas försök att artikulera sig, att väga andras yttranden 
och att de tillsammans prövar olika intressen. Detta är väsentligt för att den 
enskilde deltagarens ska kunna pröva sina egna övertygelser. Det tredje 
skälet är att det inte finns en allmän överläggande församling i samhället. Ge-
nom att förorda dessa processer och regler är det möjligt att anordna en 
mångfald av överläggande församlingar.72 Med denna syn på procedurer anas 
att hon, liksom Habermas, inte anammar den externa kontextens etablerade 
och existerande värden. En annan likhet med Habermas är att kravet om en 
procedur förordar en opartisk kommunikation. Den krävs för att deltagare ska 
kunna frångå sina värderingar och tillägna sig nya. Avslutningsvis framhåller 
det fjärde skälet att proceduren ger övergripande grundförutsättningar för 
jämlikhet och att deltagare i överläggningar visar varandra respekt. Benhabib 
menar att dialoger om moral och politiska frågor börjar med antaganden om 
dessa förutsättningar. 73  

De tre procedurregler som Benhabib ställer upp betonar att överlägg-
ningar inte kan beskrivas på ett sätt utan de är beroende av den aktuella situa-
tionen. De avser att ge grundförutsättningar för deltagarnas relationer i över-
läggningen. Reglerna framhåller en situation där enskilda deltagare kan kasta 
om sina perspektiv vilket är väsentligt för Benhabib. 

 
i) Normer om jämlikhet och symmetri som ger alla lika möjlighet att 

öppna en debatt, att yttra sig, att initiera och ifrågasätta andras 
yttranden, dessutom har  
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ii) samtliga rätt att ifrågasätta den anförda sakfrågan, och 
iii) samtliga har rätt att komma med reflekterande synpunkter på 

procedurens regler och hur de följs.74  
 
Symmetrin som nämns i dessa regler används för att stryka under relatio-
nerna och deras roll i överläggningen. Symmetri handlar om procedurens 
jämlikhet. Ingen har makt över någon annan. Samtliga deltagare har lika stor 
möjlighet att ta initiativ till såväl vilka frågor de vill prata om som att fälla 
metakommunikativa yttranden om samtalets genomförande.  

Överläggningen är en diskurs för validering och omdömen  

Överläggningar handlar om att deltagarna gör omdömen av andras och egna 
ståndpunkter. Denna tämligen enkla premiss lyfter fram några centrala ut-
gångspunkter i Benhabibs tänkande. Den interaktiva universalism som hon 
utgår från stryker under att överläggningens mening skapas i kommunika-
tionen mellan deltagarna. Universellt är det som skapas, eller definieras, och 
som är ömsesidigt godtagbart för alla i en intersubjektiv argumentationspro-
cedur.75 En sådan procedur kräver att deltagarna utbyter reflektioner och 
åsikter från sina perspektiv för att därigenom bli informerade om andras 
ståndpunkter. Utöver det krävs att deltagarna reflekterar kritiskt över sina 
egna synsätt och åsikter. Denna självkritiska hållning är ett resultat av över-
läggningen i sig.76 Den är en del i den valideringsprocedur där abstrakta 
normer och principer konkretiseras och legitimeras. Hon ser även två måsten 
deltagarna har att komma till rätta med. Det ena är att de måste nå en för-
ståelse av normerna i fråga, det andra är att de måste dela en situationell för-
ståelse av normernas tillämpningar.77 Det är grunderna för att nå en kommu-
nikativ överenskommelse.  

Omdömen handlar om att känna av det som yttras i samtalssituationen. 
Det kan handla om att lyssna till andras yttranden men även att ha förmågan 
att sätta sig in i de perspektiv som kommer fram när man överlägger om ett 
visst tema. Hon menar att det bland annat är med fantasins hjälp som man 
sätter sig i in i andras perspektiv. Det ger en möjlighet att lära känna vem den 
andre är genom de berättelser hon identifierar sig med. Avgörande för om ett 
omdöme är gott är om det följer villkoren om universell moraliskt respekt 
och ömsesidighet. Till denna bild av omdömen kan ett par aspekter kring 
diskursens innehåll nämnas. Kopplingen mellan den interaktiva universalis-
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men och diskursetiken är den senares avsaknad av idealiserade restriktioner 
för diskursernas innehåll. Det innebär att det i ett diskursivt rättfärdigande 
och prövande av anspråk på sanning inte finns något som har privilegiet att 
betraktas som något givet. Det ger en tolerans för att vem som vill kan vara 
med och överlägga. 78  

Överläggningen sker med en opartisk kommunikation 
För att mening ska kunna skapas i överläggningar ställer Benhabib krav på 
kommunikationens genomförande. Hon framhåller att en korrekt och opartisk 
procedur är en förutsättning för att nå en ömsesidig överenskommelse.79 Att 
vara opartisk innebär att agera för det som är allas jämlika intresse. Opartisk-
hetens strävan är det som är det gemensamma.80 Därmed utestänger hon en 
kommunikation som är partisk och känslomässig från överläggningar.81 
Vidare är det väsentligt att överläggningar sker med en kommunikation som 
utestänger godtycket. Hon menar att retoriska uttryckssätt inte passar i över-
läggningar då dessa griper människor och resultaten kännetecknas av att 
grunderna för yttranden inte har värderats. Därmed har godtycket möjlighet 
att spela en roll i överläggningar. En sådan kommunikation menar hon hör 
hemma i vardagens informella kommunikationsprocess där deltagarna delar 
en historisk och kulturell livsvärld. Hon ställer således särskilda krav på över-
läggningens kommunikation. 82  

På detta sätt ser man hur hon tillskriver diskurser en rationella argumen-
tation. Här lyfter hon fram argumentens skäl. Hon skiljer ut två aspekter av 
de skäl som åberopas i en överläggning, nämligen �skälens syntax och 
skälens semantik i offentligheten�. För att kunna räknas som offentliga skäl 
måste skälen ha vissa egenskaper. Om ett skäl kan motiveras med att det 
motsvarar allas intresse som fria och jämlika moraliska varelser är det ett 
skäl. Det är detta som är skälens syntax. Innehållet, som är skälens semantik, 
kan inte avgöras på förhand då det är svårt att sia om vilka �specifika 
gruppkrav eller gruppers perspektiv som kan komma att räknas som skäl�.83 

                                                
78 Benhabib, S. (2004). 
79 Benhabib, S. (1996). 
80 Ibid. 
81 Benhabib, S. (1994). 
82 Benhabib, S. (1996a). 
83 Benhabib, S. (2004). s 182 



 

30 

Resumé av det rationella argumentets överläggning 
Här sammanfattar jag det rationella argumentets överläggning genom att rela-
tera teorin till en studiecirkel. En studiecirkel kan betraktas om plats för 
offentliga samtal mellan medborgare där de kan delta i moraliska och 
politiska samtal. I dessa samtal kan och ska cirkeldeltagarna ta ställning till 
resonemang. 

Teorierna ger ett slags rekommendationer för genomförandet. Beträffan-
de innehållet så bör cirkeldeltagarna helst resonera kring moraliska rättvise-
frågor eller kring etiska frågor om det goda livet. När cirkeldeltagarna 
resonerar kring etiska och moraliska spörsmål ska de göra med ett öppet 
sinne. Samtliga deltagare har rätten att få ifrågasätta den anförda sakfrågan. 
Det innebär att de prövar andras och egna åsikter. En kommunikativ handling 
är därmed central i cirkelsamtalet. Den ställer krav på att deltagarna inte går 
in med på förhand bestämda och orubbliga meningar i de etiska och 
moraliska diskurserna. Den kommunikativa handlingen syftar till att 
samordna cirkeldeltagarnas åsikter. Det kräver att kommunikationen är 
jämlik och öppen. Studiecirkelsamtalet ska därför ge samtliga deltagare 
jämlika möjligheter att yttra sig. Samtliga cirkeldeltagare har rätt att påbörja 
meningsutbyten liksom att få komma med ordningsfrågor om samtalet förs på 
ett sätt som de inte gillar. Det kan till exempel ske om de finner att alla inte 
har samma möjligheter att påverka samtalet.  

I sin argumentation är det vikigt att cirkeldeltagarna har en opartisk 
hållning. Genom den kan de förhålla sig kritiskt till såväl sina egna som 
andra åsikter De förväntas även argumentera på ett sätt som visar att deras 
yttranden äger giltighet. Omdömen som deltagarna gör av varandras 
yttranden bör försöka visa på universellt giltiga argument. Den rationella 
argumentationen ger vid handen att det är med argument underbyggda av 
skäl som cirkeldeltagarna ska argumentera. Enligt Habermas ska dessa skäl 
antyda vad som är det sanna, det moraliskt riktiga och det subjektivt 
uppriktiga. Det sanna rör hur deltagarna redogör för sakförhållanden, det 
moraliskt riktiga handlar om att uppmärksamma relationer mellan människor 
och vara subjektivt uppriktiga och handla om hur pass ärligt deltagaren ger 
uttryck för sina subjektiva upplevelser. När dessa argument prövas av de 
andra cirkeldeltagarna i argumentationen krävs att de sätter sig in i varandras 
perspektiv. Att sätta sig in i andras perspektiv kan ske genom att överta 
andras roller och perspektiv. Kriterierna mot vilka man prövar normers 
giltighet är inte givna på förhand utan de formuleras i argumentationen. 
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En retoriskt orienterad överläggning 
När retoriskt orienterade deliberativa teorier framförs i dag görs det i bland 
med en kritik mot det rationella argumentets överläggning. Kritiken fokuserar 
oftast på att den rationella argumentationen kräver en viss typ av 
kommunikation som utestänger människor från att delta. Dessutom vänder 
den sig mot tankarna om universalism och opartiskhet. Den ses prioritera väl-
taliga och välsituerade människor.84 Som en motvikt till den rationella argu-
mentationens överläggning lyfts ofta berättelser fram samt en bedömning av 
talarens trovärdighet. Även känslor får vara med i denna överläggning. En 
retoriskt orienterad överläggning har sina rötter i antikens klassiska retorik. I 
den har den deliberativa kommunikationen en plats i den politiska debatten. 
Den framhåller en argumentationskamp som handlar om att vinna eller för-
lora. Ett annat är att de har ett dialektiskt inslag som innebär att de båda har i 
syfte att skapa motsättning och fälla domar. Slutligen finner man ett drag som 
pekar på en kortsiktighet då det är här och nu som de skapar effekt.85 Den 
deliberativa kommunikationens mål är att sluta i ett gemensamt beslut.86 
Kommunikation och språk kring vår gemensamma existens och framtid samt 
vår förmåga att fatta kollektiva beslut i frågor som rör allas och samhällets 
välgång. Konflikten som skapas utgår från att deltagarna i den retoriska argu-
mentationen framhåller fördelarna med det de ser vara väsentligt med ett 
visst innehåll.87  

Dessutom framhålls retorikens tre grundläggande byggstenar: ethos, 
logos och pathos. Dessa kan spåras till Aristoteles sammansmältning av 
dialektik och retorik. Han motsatte sig ett övertygande utan kunskap eller 
förnuft. Här finner man logos som handlar om att argumentera med argument 
som i sig är övertygande. Övertygande argument tillhör retoriken, och i den 
utgår man från att argumentera utifrån redan kända argument. Skälet är att 
skapa konflikter mot andras sätt att se på saken. Ethos rör talarens 
trovärdighet. Detta led i argumentationen syftar till att lyssnaren, för att 
kunna göra omdömen, måste skapa sig en bild av talaren. Det är dels om 
dennes sätt att göra omdömen är tillförlitliga (en slags kunskapsdimension), 
dels om talaren har för avsikt att överföra falskheter (en slags 
etiskdimension).88 Slutligen finns pathos som handlar om talarens liksom de 
lyssnandes känslor. En poäng är att talaren ska beröra lyssnarens känslor.89 
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Dessa menar man utgå från övertygelser och blir på så sätt utryck för förnuft 
och rationell övertygelse. Därmed är de inte fasta utan öppna för en 
förändring precis som uppfattningar om de sakfrågor som överläggs.90  

De teorier som beskrivs nedan är inte fundamentalt retoriska. Istället 
öppnar de för att retoriska uttrycks sätt används i överläggningar. Framförallt 
öppnar de för att deltagarna ska kunna övertygande andra. Det övertygande 
inslaget är en retorisk process.91 

Youngs kommunikativa demokrati 
Kommunikativ demokrati kallar Young sitt bidrag till den deliberativa demo-
kratiteorin. Hennes teoretiska bidrag kan till delar betraktas som en del i en 
kritik mot det hon omnämner som en traditionell syn på deliberativ demo-
krati. Till andra delar kan den ses som ett bidrag som syftar till att utveckla 
den deliberativa demokratiteorin. Youngs kritik mot andra deliberativa demo-
kratiteorier handlar till en del om att de är exkluderande. Trots kritiken delar 
hennes bidrag flera gemensamma drag med de teorier hon kritiserar. Bland 
annat återfinns en kommunikativ orientering mot ett normativt förnuft.92 Ett 
genomgående drag i Youngs kommunikativa demokratiteori är ett uppmärk-
sammande av sociala relationer som differentierar människor. Därmed intres-
serar den sig för skillnader mellan människor och vilka möjligheter de har att 
kommunicera trots dessa skillnader. Överläggningar kan därmed betraktas 
som ett forum där människor från olika grupper diskuterar kring sina skilda 
erfarenheter av samhället. I diskussionerna delger deltagarna varandra sina 
skilda erfarenheter och positioner. Genom att de sedan överväger det andra 
säger finns en möjlighet att få fram en mer nyanserad bild av hur till exempel 
sociala processer fungerar i samhället.93  

Young delar Habermas idé med att skilja civilsamhälle från stat och det 
ekonomiska systemet för att understryka hur sociala handlingar koordineras. 
Med det vill hon understryka vikten av att en demokratiteori uppmärksammar 
hur handlingar i civilsamhället kan främja demokrati och social rättvisa.  

Offentlighet vilar på skillnader och pluralitet 

När Young beskriver överläggningar framhålls alltså deltagarnas skillnader. I 
detta avsnitt beskrivs hur dessa skillnader blir centrala i den kommunikativa 
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demokratin genom att beskriva tre begrepp. Det ena är ett offentlighetsbe-
grepp, det andra är ett åsiktsbegrepp och det tredje ett rättvisebegrepp.  

Offentlighetsbegreppet som teorin utgår från framhåller en kommunika-
tion mellan människor som har skilda erfarenheter av samhället. Kommuni-
kationen bidrar till att skapa en relation mellan människor med skilda erfar-
enheter och kunskaper. För att den ska fungera krävs att deltagarna i en över-
läggning erkänner varandra. De ska även ha en gemensam vilja av att försöka 
lösa kollektiva problem. I sin tur ställer det krav på att deltagarna vill bidra 
med sina erfarenheter. När de resonerar med andra är det viktigt att de gör an-
språk så att de kan förstå varandra trots olika intressen. Det kan krävas olika 
kommunikativa uttryckssätt för att nå fram med sina argument. Bland annat 
kan man behöva övertyga någon för att denne ska förstå vad som är rättvist i 
mina anspråk. Samtidigt är det lika viktigt att lyssna till andras resonemang. 
Young betonar ett aktivt och kritiskt lyssnande. Ett sådant lyssnande sker ge-
nom att ställa frågor kring andra deltagares anspråk och förslag eller genom 
att ge dem kritik.94 

Åsiktsbegreppet utgår från att människor har skilda situerade kunskaper. 
I överläggningar bidrar dessa kunskaper med erfarenheter och åsikter från 
olika positioner. Exempelvis kan det vara skilda tolkningar av hur 
samhällsprocesser fungerar, att det finns en positionsspecifik natursyn eller 
att åsikterna om hur samhället har utvecklats skiftar. Dessutom bör det finnas 
en medvetenhet om relationen mellan den egna positionen och andras 
positioner. Det understryker ett socialt perspektiv som är beroende av att 
vissa aspekter av det sociala livet, meningar och interaktioner uppmärksam-
mas i överläggningen.95 Därmed kan en överläggning i Youngs kommunika-
tiva demokrati betraktas som ett möte mellan en mångfald av situerade kun-
skaper. Dessutom finns en utgångspunkt i att dessa möten resulterar i en 
kombination av olikheterna. En kombination som inte är möjlig att nå med 
endast en situerad kunskap. Kommunikationen mellan skilda erfarenheter och 
perspektiv menar hon vara en väg för att nå det hon kallar för ett sakligt 
politiskt omdöme.96 

En konsekvens av dessa skilda kunskaper är att det kan uppstå mot-
sättningar. Motsättningarna har sin upprinnelse i deltagares partikulära och 
kontextuella kunskaper. Det kan leda till att det finns olika viljor om hur man 
uppnår eller främjar vissa värderingar eller (abstrakta) mål.97 När Young 
diskuterar rättvisa och demokrati är deltagande i beslutsprocesser och över-

                                                
94 Young, I. M. (2000). 
95 Young, I. M. (1997). 
96 Young, I. M. (2000). 
97 Ibid. 



 

34 

läggningar viktiga. Genom ett deltagande kan medborgare vara med och del-
ge andra sina perspektiv på samhällslivet. Demokrati är både en del i och ett 
villkor för social rättvisa.98 För en social rättvisa utgår hon från två ideal, det 
ena är självutveckling och det andra självbestämmande. Självutveckling har 
ett värde som Young menar löper parallellt med en tanke om jämlikhet som 
möjlighet. Rättvisans andra sida är självbestämmande vilket står i motsats till 
dominans. Det innebär en rätt om att få vara med och bestämma egna 
handlingar och villkoren för dessa. Genom att framhålla en möjlighet till 
självbestämmande tillskriver Young ett syfte åt deltagandet som är att skapa 
kollektiva regleringar för att undvika dominans.99 Social rättvisa handlar då 
om institutionella villkor som främjar deltagande i demokratiska processer. 

En kommunikativ etik för asymmetriska relationer 
Young framhåller en kommunikativ etik för överläggningar. Poängen med en 
sådan etik är att möjliggöra för varje enskild deltagare att både kunna ta del 
av det som sägs och att kunna yttra sig. Det är avgörande för att 
överläggningen ska kunna resultera i ett legitimt beslut. Till skillnad från 
Benhabib och Habermas utgår hon inte från ett diskursteoretiskt perspektiv 
då ett sådant framhåller universella idéer. Hennes kommunikativa etik stärker 
istället deltagarnas möjlighet att stå fast vid sina skilda utgångspunkter.100 
Den kommunikativa etiken tar sig uttryck redan när Young inte framställer 
några direkta regler för överläggningar. Hon menar att det räcker med att 
deltagarna är överens om att respektera varandra och lyssna till varandra när 
de överlägger.101 Det är tillräckligt för en kommunikation som ska stödja en 
asymmetrisk ömsesidighet över och mellan skillnader.102  

Deltagares perspektiv är asymmetriska i två avseenden. För det första har 
varje deltagare sin historia. Deltagarna ger i en överläggning uttryck för sina 
partikulära erfarenheter, antaganden och meningar. I kommunikationens sam-
tidighet möts därmed olika perspektivs skilda historier. Det faktum att ingen 
kan leva någon annan persons historia omöjliggör enligt Young att överta 
någon annan persons perspektiv. Det andra avseendet i vilket perspektiv är 
asymmetriska är att de utgår från skilda positioner. En position formas i 
relation till andra positioner. Om perspektiv vore reversibla vore även 
positioner det. Att anta att positioner är reversibla innebär att bortse från den 
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komplexa struktur av relationer som finns mellan positioner.103 Den kommu-
nikativa etiken rymmer därför en asymmetrisk ömsesidighet. En sådan tar sig 
uttryck i deltagarnas erkännande av varandra. Ömsesidighet är därmed en 
etisk relation i kommunikationen. Den medför att deltagare i överläggningar 
både erkänner varandra och försöker att förstå varandra. Genom att vi lär om 
varandras perspektiv är vi villiga att erkänna de skillnader som finns mellan 
oss.104 

Ett etiskt antagande som den kommunikativa demokratin utgår från är 
vikten av att flera deltagare har möjlighet att yttra sig. Genom det kan fler 
öka sin förståelse för andras sätt att resonera. Det är centralt om den kommu-
nikativa demokratin ska vara mer inkluderande än den rationella argumen-
tationens demokratimodeller. För denna inkludering är respekt för andras 
olikhet väsentlig.105  

Omdömen av andras yttranden 
Ett väsentlig ideal i Youngs kommunikativa teori är att underlätta för indivi-
der att transformera sina viljor och åsikter från en partisk förståelse av pro-
blem till en bredare förståelse av dessa problem. Den bredare förståelsen ut-
går från att deltagarna har haft möjlighet att ta del av andras intressen och 
åsikter. För att det ska vara möjligt krävs att deltagarna i en kommunikation 
som är kritisk och reflekterande bildar sig egna omdömen om vad som är rätt 
lösning på de problem som diskuteras. Denna syn på omdömen kallar Young 
för ett sakligt omdöme. Ett sådant omdöme är möjligt med en demokratisk 
kommunikation som inkluderar skilda sociala positioner.106 Dessa omdömen 
sker inte genom att deltagarna i en överläggning övertar de andras perspektiv 
eller att de har förstått någon annans perspektiv eller situation fullt ut. Istället 
börjar omdömen i en vilja att lära om den andres erfarenheter och perspektiv. 
Detta är inte möjligt att till fullo lära sig en annans perspektiv kommer de 
asymmetriska relationerna kvarstå genom överläggningen.107Det som 
möjliggör lärandet är att enskilda deltagare kan berätta om företeelser ur sitt 
perspektiv. Genom ett kritiskt lyssnande kan andra lära något om dessa 
perspektiv och situationer. För att denna typ av omdömen ska vara möjlig 
framkommer att olika kommunikativa uttryckssätt behövs. Enskilda deltagare 
kan behöva berätta om sina erfarenheter för andra. Någon som är en god 
retoriker kan förmå sina medöverläggande att se vad de har gemensamt och 
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på detta sätt få dem att bidra med sina omdömen kring dessa genensamma 
frågor.108 

Kommunikation kring skillnader 

Beträffanden sättet kommunikationen genomförs på har det redan framkom-
mit att Young välkomnar flera kommunikativa uttryckssätt i sin kommunika-
tiva demokrati. Det ter sig som måsten för att hennes tankar om en inklu-
derande demokratisk kommunikation ska fungera. En sådan kan inte bestå av 
enbart den rationella argumentation som hon kritiserar för att vara ex-
kluderande. Hon tar hon avstånd från den rationella argumentationens krav 
på kulturellt och stilmässigt neutrala argument som enligt henne utestänger 
människor. Därför krävs det kommunikativa uttryckssätt som underlättar för 
personer att delta i överläggningar och som även erkänner deltagarnas olik-
het. När det nämndes att deltagare ska kunna lära om varandras perspektiv 
framkom att deltagare kan behöva få utrymme att berätta om sina erfarenhe-
ter och perspektiv. Till det rationella argumentet fogar Young tre retoriskt 
orienterade uttryckssätt. Dessa är hälsning eller offentligt erkännande, 
bekräftande användning av retorik och berättelse. 

 
Hälsning eller offentligt erkännande 
En förutsättning för ett kommunikativt utbyte vars syfte är att nå förståelse 
för andras syn på gemensamma problem är att deltagarna erkänner varan-
dra.109 Youngs poäng är att personer måste bekräfta och erkänna varandra för 
att de överhuvudtaget ska vilja lyssna på varandras argument. Detta 
erkännande har även andra funktioner i överläggning. Det bidrar till att skapa 
en diskursiv jämlikhet vilket i sin tur möjliggör hederliga diskussioner.110 I 
stunder då känsloladdade meningsskiljaktigheter präglar demokratiska 
diskussioner kan inslag av att bry sig om den andre hjälpa till att hålla fokus i 
överläggandet. Hon ser det som en förutsättning för givandet och värderandet 
av skäl i en diskussion som strävar efter förståelse. Tanken är att de som har 
stridande uppfattningar erkänner varandra som delaktiga i samtalet. Denna 
kommunikationsform som rör en omsorg och erkännande av någons olikhet 
menar hon att andra deliberativa teoretiker missar.111 
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Bekräftande användning av retorik 
Att Young uppmärksammar retorik tycks utgå från att hon menar att konflik-
ten kring rationell argumentation och retorik åsidosätter att kommunikationen 
är situerad. Hennes utgångspunkt är att en politisk argumentation till syvende 
och sist syftar till att göra omdömen kring en situation, människor eller lös-
ningar på olika frågor. Den som yttrar sig konstruerar sin position i relation 
till den närvarande publiken. För att nå ut med sitt budskap utnyttjar talaren 
det som är lyssnarnas antaganden och historia. Detta sätter sålunda den aktu-
ella situationen med dessa unika deltagarskara i centrum och yttranden riktas 
till denna skara.112 De retoriska uttryckssätten framhåller talarens sätt att nå 
fram till de som lyssnar. En sida av detta är att hon framhåller lyssnandet. 
Därmed blir sätt något uttrycks på väl så viktigt som innehållet. Yttrandens 
emotionella tonfall är något annat hon uppmärksammar. Den stil och ton 
yttrandet fälls med beaktas således genom att uppmärksamma retoriken. Här 
kan man se humor, ordlekar och exempel. Ytterligare en möjlighet som reto-
riken ger är att använda bildlika uttryck eller metaforer. Sådana tillåter lyss-
naren att tolka dem utifrån sina perspektiv.113  

 
Berättelse  
Genom berättelser menar Young att en situerad kunskap kommer fram i den 
demokratiska kommunikationen. Det möjliggör en inkluderande kommunika-
tion som inte den rationella argumentationen förmår. Berättelser ger enligt 
Young uttryck för andra erfarenheter och antaganden än de som ryms i den 
rationella argumentationens utgångspunkt i att argument till viss del kräver 
delade premisser eller delade erfarenheter och värderingar. Det Young be-
nämner för en politisk berättelse skiljer sig från andra berättelser då den 
syftar till att beskriva, demonstrera, förklara eller rättfärdiga något för andra i 
en pågående politisk diskussion. Dessutom framhåller hon en normativ funk-
tion för berättandet i en politisk kommunikation som är undervisande och lär-
ande. En inkluderande demokratisk kommunikation utgår från att alla har 
något att lära offentligheten om samhället och dess problem. Medborgarna 
kan genom detta lära sig utveckla sin sociala förståelse genom att lära om de 
erfarenheter som finns i andra sociala lokaliteter. Berättandet är ett sätt att 
möjliggöra förståelse om partikulära erfarenheter, till exempel andras 
erfarenheter och motsatta förförståelser. Detta ser hon som ett sätt för att bli 
varse sina egna förutfattade meningar. Berättandet möjliggör på så vis en 
möjlighet att utveckla förståelse för andras olikhet. Det kan till exempel 
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handla om att lära om andras erfarenheter och antaganden om vad som är 
viktigt i samhället.114 

Dryzeks diskursiva demokrati 
Det andra teoretiska bidrag som jag för till en retoriskt orienterad deliberativ 
demokrati är Dryzeks diskursiva demokrati. Termen diskursiv används dels 
för att understryka att överläggningar är en kollektiv och intersubjektiv 
aktivitet, dels för att framhålla att överläggningar sker med fler kommuni-
kationsformer än det rationella argumentet. Utöver det knyts den till två 
skilda traditioner i den politiska teorin. Den ena är den som Habermas och 
Benhabib företräder där diskurs rör friheten att få resa och utmana argument. 
Den andra beskriver Dryzek vara i Focaults anda där en diskurs är något som 
villkorar människors sätt att tänka. Han menar att dessa diskurser finns i 
samhället varpå de diskurser Habermas förordar inte kan önska att de inte 
fanns.115 Att Dryzeks teoretiska bidrag placeras i den retoriska traditionen 
beror på att fler kommunikationsformer än den rationella argumentationen 
accepteras i överläggningar samt att Dryzek inte ser någon poäng i den 
procedur som förknippas med det rationella argumentets överläggning. Han 
menar att den diskursiva demokratin stämmer överens med den deliberativa 
demokratins kärnpunkt om att de som är berörda av ett beslut ska få en chans 
att reflektera över det.116 

Motstridiga diskurser vitaliserar civilsamhället 
Utgångspunkten för Dryzeks deliberativa demokrati är att det finns ett 
levande civilsamhälle, eller en vital offentlig sfär, där den deliberativa demo-
kratin har sin hemvist.117 Den offentliga sfären menar han är den mest betyd-
ande platsen för överläggningar.118 Deliberativ demokrati sätter enligt honom 
fokus på demokratins äkthet vilket i förlängningen fördjupar demokratin.119 

Den diskursiva demokratin utgår från att det i dagens pluralistiska värld 
finns ett antal diskurser i civilsamhället. Med diskurs avser Dryzek ett delat 
sätt att förstå världen som är inbäddat i språket. Den ger olika beskrivningar 
av och förutsättningar för livet.120 De som sluter upp kring en diskurs delar en 
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gemensam berättelse som bestämmer åsikter om fakta och värden. Enskilda 
deltagares argumentation i överläggningar är färgade av dessa diskurser. 
Deras antaganden och omdömen följer en tråd vilket tar sig uttryck i att de 
beskriver företeelser på ett liknande sätt. Då personer i överläggningar kan 
föra fram olika diskurser medför det att det finns motstridiga åsikter om de 
frågor som avhandlas. En risk med en allt för hård tolkning av 
diskursbegreppet är att individer betraktas som diskursens fångar oförmögna 
att reflektera kring överläggningens skilda åsikter. Av det skälet har Dryzek 
valt en mjukare tolkning av diskursbegreppet som möjliggör reflektion 
mellan diskurser. Utan denna reflektion är det inte möjligt att överlägga.121  

Därmed kan överläggningar ses som ett mångfasetterat utbyte eller 
tvister mellan diskurser i den offentliga sfären. Tanken på motstridiga diskur-
ser är väsentlig i Dryzeks demokratibidrag.122 I anslutning till denna syn på 
diskurser återfinns ett åsiktsbegrepp som betonar att en åsikt aldrig kan bli 
fullt åtkomlig för andra. Orsaken till det är att den vilar på olika erfarenheter 
och identiteter som inte delas av alla. I en överläggning kan därför enskilda 
deltagares erfarenheter vara svårt att förstå för de andra. Vidare skiljer han 
mellan åsikt och tro. En allmän opinion menar han vara mer eller mindre 
skev och därmed mer eller mindre försvarbar. Med tro tycks han peka på 
något som har karaktären av en sanning. En strävan efter att konvertera en 
allmän åsikt till en allmän sanning menar han vara vansklig. Eftersträvas till 
exempel en moralisk sanning kan denna strävan tysta åsikter.123 

Överläggningar strävar mot en diskursiv legitimitet  
Dryzek menar att utfallet av överläggningar ska vara diskursiv legitimt. Dess 
kvalitet är beroende på hur väl den balanserar de stridande diskurserna i 
offentligheten. Den diskursiva legitimitet som Dryzek för fram har karaktären 
av att vara ett tillfälligt resultat. Det innebär att se den allmänna opinionen 
som ett tillfälligt resultat av tvisten mellan diskurser i den offentliga sfären 
som förmedlas till staten. I anslutning till detta finns ett antagande om att 
inget beslut till fullo kan möta de anspråk som olika diskurser ställer.124 Det 
som legitimeras är ett slags genomförbara överenskommelser. Dessa överens-
kommelser innebär att deltagare kan vara överens om sett ur varje enskild 
persons handlingssätt. Detta innebär samtidigt att de accepterar överenskom-
melsen på skilda grunder, det vill säga av olika skäl.125 Dryzek menar att 
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konsensus är ouppnåeligt, onödigt och oönskat i en pluralistisk värld. Han 
menar att konsensus innebär en risk för att vissa röster exkluderas. Konsensus 
är helt enkelt inte möjligt i en värld kännetecknande av en icke-reducerbar 
pluralitet. Därför kan inte legitimiteten i överläggningars resultat vara kon-
sensus.126  

Överläggandets kommunikation 
Enligt Dryzek är en överläggning en social process till vilken det knyts före-
ställningar om en viss typ av kommunikation. Andra deliberativa teorier me-
nar han i allt för hög grad förordar argument som medel för deltagarnas  
kommunikation för sina åsikter. Problemet det skapar är en exkludering av de 
som inte hanterar detta sätt att kommunicera sina åsikter. Att tillåta flera 
kommunikationsformer i överläggningar menar Dryzek vara viktigt då det 
dels gör överläggningen mer inkluderande, dels understryker att kom-
munikationen inte behöver ha en mänsklig källa.127 Det sistnämnda ger 
Dryzek uttryck för när han diskuterar demokrati och miljö. Då framkommer 
att även interaktion med den naturliga världen bör betraktas som en rationell 
process.128 Dessutom menar han att de som har observerat politiska över-
läggningar bland medborgare rapporterar att de snarare för fram berättelser 
än att argumentera med det rationella argumentet. När Dryzek öppnar för fler 
kommunikativa uttryck än det rationella argumentet ställer han vissa krav. 
För det första ska dessa uttryckssätt vara icke-tvingande. För det andra ska de 
kunna bidra till att individers eller gruppers partikulära erfarenheter kan län-
kas till något allmänt. För det tredje ska de möjliggöra för den reflektion 
mellan diskurser som är väsentlig för hans teori.129  

Hans position uppmärksammar argument, retorik, känslor, berättelser och 
humor. Retorik uppmärksammar han för dess möjlighet att nå en viss lyssnar-
grupp genom att uttrycka väsentliga poänger i språket så att de rör de som 
lyssnar. Till skillnad från Habermas förskjuter han inte retorik till strategisk 
handling utan menar att den ryms i den kommunikativa handlingen. Yttran-
den som har en känslomässig touche kan få människor att lyssna till argu-
ment.130  

Likt Habermas tillerkänner Dryzek endast en kraft i överläggningen, 
nämligen den han benämner för en icke-tvingande kraft i en bättre 
kommunikation. Detta understryker att Dryzek välkomnar fler uttryckssätt. 
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129 Dryzek, J. S. (2000).  
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Därmed kopplar han sin syn om kommunikation till såväl en kommunikativ 
rationalitet som en politisk jämlikhet. Den senare innebär att samtliga del-
tagare ska ha lika möjlighet att påverka utfallet. Trots denna vidgning av 
kommunikationsbegreppet menar han att inte alla människor har samma 
möjlighet att överlägga. En ojämlik kapacitet hos människorna kvarstår. 

 
Risk för tvång i kommunikationsformerna  
Då Dryzek avfärdar all kommunikation som är tvingande höjer han ett 
varnande finger för att alternativ till rationella argument kan vara tvingande. 
Beträffande berättelser kan till exempel gruppnormer vara hämmande genom 
att de utestänger vissa personers sätt att framföra sina berättelser. Retorik kan 
vara tvingande i händerna på demagoger och manipulatörer. Eller så kan en 
expert tysta lekmän genom att referera till sin trovärdighet. Det kan betraktas 
som en typ av tvingande kommunikation. Argument menar Dryzek endast är 
icke-tvingande när deltagarna har en jämlik kommunikativ kompetens som 
tar sig uttryck i en kapacitet att resa och utmana giltighetsanspråk. Om inte 
detta gäller finns en risk för en tvingande kommunikation. Dess form är att 
det är de starka, i detta fall de som har förmåga att artikulera väl för sina 
argument, som får övertag. Ett annat sätt att se tvång i argument är om det 
inte lyckas att länka det partikulära till det allmänna. Det menar Dryzek 
beskriver att utmanande åsikter blir uteslutna. Det kan till exempel ske 
genom att referera till hur det brukar vara eller mena detta är vad lagen säger. 
Istället bör överläggningar ge svar på frågor som; Hur vill vi att det ska 
vara?131 
  
Argument måste förekomma i en överläggning 
Precis som i Youngs kommunikativa demokrati menar Dryzek att överlägg-
ningar rymmer både argument och retoriska uttryck. Han sätter dock 
argument i första rummet. Han hävdar att argument helt enkelt måste 
förekomma i överläggningar vilket inte är fallet med till exempel berättelser 
eller retorik. Argument har även funktioner vid sidan om av att vara medlet 
för att argumentera kring sakfrågor. Han tillskriver argumentationen en 
metakommunikativ funktion. Om någon till exempel upplever att de retoriska 
inslagen piskar upp stämningen mot någon annan grupp menar han att 
argument om exkludering kan användas. Detta pekar på möjligheten att med 
argument uppmärksamma misslyckanden i kommunikationen. 

Retoriska inslag menar han öppnar för fler att delta i överläggningar. I 
tanken om att stänga känslor ute från överläggningar genom att hävda en 
opartisk argumentation ser han risken för att vissa röster exkluderas. Därmed 
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tappar överläggningen vissa sätt att göra poänger. Det är retorikens drag om 
att få de lyssnande rörda av yttranden som tilltalar Dryzek. Det ger en emo-
tionell aspekt i talet som möjliggör att inte tala för döva öron. En möjlig risk 
med känsloburna uttryckssätt är att de kan ha en tvingande karaktär, därför 
måste även känslor vara rationellt rättfärdigande. Här finns således en ratio-
nell norm mot vilken känslor ska rättfärdigas. Känslor är möjliga att rättfär-
diga då de har sitt ursprung i åsikter. Ett liknande förfarande gäller för per-
soner vars trovärdighet kan behöva prövas. Det kan handla om personer som 
ikläds en expertroll.132  

Resumé av den retoriska traditionens överläggning 
Ett sätt att sammanfatta den retoriska traditionen är genom att applicera den 
på en studiecirkel. Studiecirkeln framträder då som en mötesplats för med-
borgare att resonera om företeelser i samhället. Det finns inga krav på 
cirkeldeltagarna ska agera opartiskt. Det är teoriernas utgångspunkt i 
diskursiva eller socialt situerade kunskaper som gör att det inte möjligt att 
ställa krav om opartiska deltagare. De olikhet mellan deltagarna som dessa 
perspektiv medför görs istället till en resurs för den demokrati ska över-
läggningen. Studiecirkeln blir på detta sätt en mötesplats för mångfald. Detta 
ställer krav på cirkeldeltagarna att visa varandra respekt och erkänna 
varandras olikhet. Det är förutsättningar för att de ska kunna påverka 
överläggningens på ett jämlikt sätt. 

Det ställer krav på deltagarna att kunna reflektera och vilja lära om 
andras olikhet. Här finner man en syn på omdömen som innebär att deltagare 
försöker och vill lära sig om andras perspektiv. Det innebär att skillnader 
mellan deltagare inte göms i termer av opartiskhet utan att de kommer fram 
när deltagarna kommunicerar sina perspektiv. Genom att visa varandras 
olikhet finns en möjlighet att den egna partiska förståelsen av ett fenomen 
vigdas. Det gör den efter att blivit informerad av andras perspektiv. 
Dessutom cirkeldeltagare bli bedömda om de är trovärdiga när de för ut. Det 
är så att säga inte enbart argument som står i fokus utan även huruvida de 
förefaller vara trovärdiga.  

Ett drag är att kommunikationen jämfört med det rationella argumentets 
överläggning är tillåtande för olika uttryckssätt. På detta sätt kan man se att 
cirkeldeltagare använder olika sätt att framställa sina poänger. Så länge detta 
sker på ett sätt som inte tvingar någon att anta ett visst synsätt säger teorin att 
det går bra. Då deltagarna inte behöver nyttja argument underbyggda av skäl 
kan de föra resonemang som tilltalar lyssnarens känslor. Detta torde kunna ge 
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ett cirkelsamtal där talet sker på en mängd olika sätt, där deltagare genom att 
berätta om saker, nyttja metaforer och liknelser för att föra fram sina 
resonemang. 

Brett forskningsintresse för överläggningar 
I denna avslutande avdelning av kapitlet är avsikten att översiktligt beskriva 
forskning om deliberativ demokratiteori samt om studiecirklar och demo-
krati. Inom båda dessa områden sker forskning på olika sätt. Studier av deli-
berativ demokratiteori sker inom ett flertal discipliner. Att skriva att det finns 
en bredd i forskningen kan tolkas som en motsägelse till det som nämndes i 
föregående kapitel om att det finns ett empiriskt vakuum i forskningen om 
deliberativ demokrati och överläggande samtal. Utan att fördjupa mig i detta 
kan jag konstatera att det sker empiriska studier av demokratiska överlägg-
ningar. I en översikt visar Ryfe att empiriska studier oftast är inriktade på att 
studera effekter av genomförda överläggningar. Enligt honom är det få 
studier som är intresserade av att ta reda på vad som sker i ett överläggande 
samtal.133 Ett annat påpekande är att flera forskare har intresse av att empi-
riskt studera praktiserandet av deliberativ demokrati. Ett exempel på det är att 
forskaren Jane Mansbridge som funnits med i en teoretisk debatt om delibe-
rativ demokrati, oftast med kritiska inlägg, har gjort en empirisk studie till-
sammans med kollegor. En poäng med att genomföra studien var att bättre 
kunna informera den normativa teorin om praktiska överläggningar utan att 
teorin för den skull tappar sin normativa utgångspunkt.134 Forskningsöver-
blicken fortsätter nedan med att ge exempel på pedagogisk forskning kring 
deliberativ demokratiteori. Därefter kommer några forskningsarbeten kring 
studier av studiecirklar och demokrati att beskrivas. Skälet till denna avgräns-
ning är att det är i den forskningsdomänen som denna studie hör.  

Studier i pedagogiska kontexter  
Den deliberativa demokratiteorin har erhållit intresse i pedagogisk forskning.  
I Sverige har deliberativ demokratiteori fått genomslag i pedagogisk forsk-
ning. Flera forskare ser en möjlighet för samtal med deliberativa kvaliteter i 
ungdomsskolan. Ett slags forskning som bedrivs handlar enligt Roth om �ut-
bildningens politiska och normativa dimensioner�.135 Kännetecknande för 
dessa studier är att de anpassar den deliberativa demokratiteorins filosofiska 
och teoretiska resonemang och modeller till pedagogiska sammanhang. 
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Oftast utgår dessa forskningsarbeten från Habermas deliberativa 
demokratimodell. 

Englund har intresserat sig för deliberativ kommunikation och beskrivit 
väsentliga drag för deliberativa samtal. Han för fram en tänkt modell för ett 
deliberativt samtal. Ett deliberativt samtal innebär; 
1)  att skilda synsätt ställs mot varandra för att ge utrymme åt olika argu-

ment, 
2)  att deltagarna visar respekt för den konkrete andre, till exempel genom att 

lyssna till dennes perspektiv,  
3)  att det finns inslag av kollektiv viljebildning, 
4)  att traditionella uppfattningar och auktoriteter kan ifråga sättas, och 
5) att samtalet inte är lärarlett. 
 
De tre första punkterna svarar mot den deliberativa demokratiteorins tankar 
om hur överläggningar genomförs. Därmed finner man att detta samtal utgår 
från idéer om politisk jämlikhet och legitimitet som att till exempel visa 
andra i samtalet respekt, att lyssna till dem liksom att samtalet rymmer olika 
perspektiv. Den fjärde punkten om att traditionella uppfattningar kan ifråga-
sättas vilar på antaganden om att se utbildning (eller en lektionssal) som ett 
offentligt rum som ger företräde åt pluralism, det vill säga en mångfald av 
synsätt på kunskaper och värderingar. I deliberativa samtal ställs mångfalden 
av synsätt mot varandra. Genom detta kan, enligt Englund, de studerandes 
autonomi utvecklas. Den tar sig uttryck som en offentlig autonomi vilket 
innebär att den enskildes synsätt är relaterade till ett samhälleligt samman-
hang. Englund menar att läraren dels måste ha ett omdöme som möjliggör att 
säkerställa en diskursiv situation, dels att eleverna har rätt att ifrågasätta 
lärarens uppfattningar. Englund menar att deliberativa samtal kan ske mellan 
lärare och elever men även utan lärare. Det sista steget kräver en viss 
kompetens hos eleverna för att kunna delta i deliberativa samtal.136  

Roths bidrag om deliberativa samtal framhåller intersubjektiva och 
epistemiska aspekter av ett kvalificerat samtal. Dessa aspekter handlar om i 
vilken utsträckning som individer kan överlägga kring företeelser de berörs 
av. En utgångspunkt är att de studerande har rätt att överlägga kring kunska-
per, normer och värden. Roth beskriver samtalet genom ett antal principer. 
Med en maximeringsprincip vill han uppmärksamma vikten av att de som 
deltar i överläggningar har juridisk rätt att överlägga om sådant som berör 
dem. En ömsesidighetsprincip innebär att deltagarna har en moralisk rätt att 
överlägga om det de vill och finner vara meningsfullt. En offentlighetsprincip 
framhåller att det som är meningsfullt att överlägga om ska ske offentligt. Att 
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varje deltagares förståelse beaktas på ett likvärdigt sätt regleras av 
likvärdighetsprincipen. Beträffande innehållet i deltagarnas yttranden kan de 
andra gå emot detta och motivera yttrandet som ogiltigt. Detta ombesörjer 
felbarhetsprincipen som helt enkelt stryker under att de kunskaper, normer 
och värden som deltagare förordar kan andra visa vara ogiltig. Därmed 
framkommer att det finns flera tolkningar av det de pratar om. Giltiga är de 
kunskaper och de värden som kan accepteras av alla berörda slår 
legitimeringsprincipen fast. På detta sätt kan de studerande få del av andras 
sätt att förstå och tolka det som avhandlas i samtal mellan studerande. Om vi 
lägger till möjligheten att få förhålla sig kritiskt till det valda kursinnehållet 
är det möjligt att olika värderingar kommer fram. Denna typ av samtal kan 
inte användas med målet att få andra att dela mina värderingar och kunska-
per, snarare handlar det om en orientering mot att förstå varandras olikhet. 
Det innebär att denna typ av samtal kan användas för att se om deltagarna i 
gruppen delar eller har andra uppfattningar om vad som till exempel är pro-
blematiskt i en situation. Det framhålls att deliberativa samtal kan ge stu-
derande möjlighet att såväl förstå som argumentativt rättfärdiga det som 
berör dem. När demokrati och pedagogisk verksamhet beaktas hamnar ofta 
frågan om auktoritet fokus. Det som avses är att en lärare har auktoritet i en 
undervisningssituation, vilket kan ses som ett hinder för deliberativa samtal i 
skolan. Roth menar att samtalen ska ske utan lärare.137 

När Fritzell skissar på en deliberativ pedagogik, eller pedagogisk deli-
beration, har han en utgångspunkt i Habermas diskursetiska demokratimo-
dell. Precis som de två tidigare forskarna framhåller han ett samtal i vilket 
- flera aspekter av en fråga ska beaktas, 
- deltagarna är fria att säga sitt hjärtas mening samt att de får lyfta fram nya 

frågor och bestämma hur samtalet ska gå vidare, 
- deltagarna kan ta andras perspektiv, och att 
- deltagarna lyssnar aktivt till varandra.  
 
Det sammanhang som Fritzell beskriver har en normativ utgångspunkt då han 
försöker att utveckla en modell för en situation där ett deliberativt samtal 
utgör en önskvärd pedagogisk praktik. I en sådan praktik sker ett deliberativt 
lärande genom samtalets kritiska prövande av andras yttranden. För samtalen 
finns inte något givet innehåll eller att något som förhand är mer riktigt än 
något annat. Genom att delta i sådana samtal kan elever förbättra sin förmåga 
att kunna rättfärdiga sina uppfattningar kring rättvisa.138  
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När det gäller empiriska studier berör Kent Larsson i avhandlingen 
Samtal, klassrumklimat och elevers delaktighet � överväganden kring en 
deliberativ didaktik idéer kring hur samtal kan ske i skolan. Genom analys av 
data från fokusgrupper, både grupper med endast lärare och grupper med 
enbart elever, söker han svar på sina frågeställningar om elevers möjlighet att 
lära om demokrati och samhälle genom samtal, klassrummets betydelse för 
att lära genom samtal och om elevers möjlighet att vara delaktiga i samhälls-
undervisning. Svaren visar att lärare och elever ser möjligheter att lära genom 
samtal. För att samtalen ska kännas meningsfulla måste de ha ett relevant 
kunskapsinnehåll. Kvaliteten i dessa samtal bestäms av hur pass förberedda 
eleverna, men även av deras erfarenheter och allmänbildning. Möjliga 
utmaningar som resultatet visar är att det kan var svårt att ompröva sina egna 
åsikter. Elever nämner att de behöver utveckla sin förmåga att lyssna kritiskt. 
Klassrumsklimatet påverkar på flera sätt. En del elever är tysta, andra elever 
pratar det kan finnas åsikter som ligger på gränsen för vad som är förenligt 
med skolans värdegrund. Frågan om elevers möjlighet att vara delaktiga i 
samhällsundervisning visar att elever vill vara delaktiga i planeringen av 
ämnet. Några menar att det är bättre ju mer delaktig man är, medan andra 
menar att delaktighet leder till mer krav. Från lärarhåll hörs att det är svårt att 
få elever delaktiga i planeringsarbete då eleverna har svårt att veta vad det är 
de vill. Efter att ha redovisat dessa svar ställer Larsson upp en möjlig 
deliberativ didaktik. Det innebär att se didaktik som en reflekterande hållning 
hos elever och lärare. Genom ett samtal med deliberativa kvaliteter 
samverkar lärare och elever. I samtalet får eleverna vara med och reflektera 
kring frågor som rör undervisningens vad- och hur-frågor. Dessa frågor 
kompletterar dessa frågor med en var-fråga som rör klimatet i lektionssalen 
(som är det deliberativa samtalets didaktiskt rum) och en vem-fråga som 
betonar elevers delaktighet. Därmed blir även samtalsklimat och klimatet i 
lektionssalen väsentliga i en deliberativ didaktik.139  

Vuxenutbildning och deliberativ demokrati 
Lämnar man ungdomsskolan och istället fokuserar på vuxenutbildnings-
forskning finns flera bidrag. Här återfinns antaganden om att det förekommer 
likheter mellan vuxenundervisning och deliberativ teori. 

Maruatona framför i en artikel att vuxenutbildningen har möjlighet att 
bidra till att skapa en deliberativ demokrati genom att medvetet arbeta i civil-
samhället. Vuxenutbildning är ett medel genom vilket man kan få med-
borgare engagerade i deliberativ demokrati. För att lyckas med det handlar 
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det om att ge en medborgerlig bildning som engagerar medborgarna. Vuxen-
utbildning ges en vid innebörd då den innefattar både informella och formella 
utbildningsaktiviteter. Väsentligt är att den utformas på ett sätt som 
underlättar för människor att bli delaktiga i beslutsprocesser. Det kan bland 
annat innefatta att arbeta för att de vuxenstuderande blir delaktig i en 
deliberativ offentlighet.140 

Welton har i ett par artiklar intresserat sig för didaktik och vuxnas läran-
de i civilsamhället. Med Habermas deliberativa demokratiteori finner han 
idéer för vuxenutbildnings roll i civilsamhället. Det är den vitala kontexten 
för vuxenutbildning. I den kan arrangemang för lärande bidra till att medbor-
gare stärker sina möjligheter för att kunna delta i den offentliga debatten. Ut-
maningen för vuxenutbildare är att stödja en åsiktsbildning som sker i civil-
samhället. Det är viktigt för att kunna möta experters perspektiv på sam-
hällsorganisation och för att kunna få ett fungerande civilsamhälle.141 I kom-
munikationen menar Welton att lyssnandet är viktigt. Han menar att lyssnan-
det bör hamna främst när man tänker på hur deliberativ demokrati fungerar. 
Genom lyssnandet kan medborgaren lära sig om andra medborgares er-
farenheter. Det lyssnande han lyfter fram handlar om att visa andra respekt. 
Ett sådant lyssnande måste utvecklas och upprätthållas. Han menar att vuxen-
utbildare kan skapa forum i vilka de studerande fritt får tala och lyssna till 
varandra.142  

McGregors teoriskt normativa bidrag har en annan teoretisk utgångs-
punkt än i Habermas teori. Hennes bidrag påminner mer om det som i 
kapitlets första del kallades för en retorisk tradition. Det gör att hon föreslår 
ett begrepp för överläggningar som rymmer en mer emotionell och empatisk 
process. Genom detta begrepp menar hon sig se ett mer hederligt, 
inkluderande och demokratiskt samhälle. Hennes begrepp rymmer en idé om 
att solidaritet vilar i relationer snarare än i gemensamt hållna värderingar och 
principer. Istället för en strävan efter universell mänsklig moral framhåller 
hon en etisk hållning som sätter omsorg för andra främst. Med det lämnar 
hon tanken om en överläggning styrd av procedurer och utfall till förmån för 
en överläggning där gemenskap, relationer och erkännande av den andre är 
det väsentliga. Hon sätter berättelser i centrum för överläggningens 
kommunikation. Genom berättelser delas erfarenheter. Dessa är medlet för att 
skapa den emotionella process och omsorg som ger en inkluderande 
överläggning.143  
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Gastil har gjort empiriska studier av det han benämner vuxenstuderande i 
medborgarbildning. Studien redovisar två delstudier. Den första delstudien 
redovisar en jämfördes mellan två studerande grupper. Den ena gruppen del-
tog i en undervisning med deliberativa inslag i undervisningen, medan den 
andra gruppen inte hade någon sådan undervisning. Efter kursens slut fick 
deltagarna besvara en enkät som mätte politiska konversationsvanor. Resul-
taten visar att den grupp som hade deltagit i en undervisning med överlägg-
ande inslag var mer villiga att delta i överläggningar samtidigt som de tvivlar 
på gruppdiskussioner kring politiska frågor kan leda till effektiva beslut. Den 
andra delstudien syftade till att studera tre företeelser; om instruktioner före 
överläggningen påverkar deltagare agerande, om sättet som andra deltagare 
och ledare för överläggningen handlar på påverkar och om deltagare kan lära 
sig att utveckla sitt sätt att konversera. Resultaten visar positiva resultat för 
dessa hypoteser.144 

Studier av studiecirklar och demokrati 
När det handlar om att praktisera deliberativ demokrati blir studiecirkeln som 
pedagogisk praktik intressant även utanför Sveriges gränser. När man blickar 
tillbaka på forskning som har gjorts av studiecirklar och demokrati finner 
man att dessa studier ofta fokuserat på en överläggande, eller deliberativ 
praktik, utan att använda dessa termer. De som har studerat studiecirklar ut-
går från att samtalet sker på ett sätt som liknar de punkter som jag ovan 
visade att Englund framfört. Skillnaden är att detta samtal med goda förut-
sättningar på ett sätt tas för given i studier av studiecirklar.  

Studiecirklar som demokratiska bildningsformer  

Petros Gougoulakis avhandling �Studiecirkeln: Livslångtlärande � på 
svenska� redovisar bland annat ett empiriskt material som utgår från inter-
vjuer med cirkeldeltagare och cirkelledare. I en resultatsammanfattning ges 
en beskrivning av studiecirkeln som till delar placerar den i ett demokratiskt 
resonemang. Studien framhåller att studiecirkelns arbetssätt ger demokratiska 
värden. Arbetsformerna är demokratiska, cirkelsamtalets kommunikation har 
medborgerliga värden och studiecirkeln är en social kontext. Genom ett 
demokratiskt samtal menar Gougoulakis att studiecirkeln erbjuder deltagarna 
ett lärande som karaktäriseras av en process som sker tillsammans med andra. 
Väsentligt här är att det är ett fritt och frivilligt lärande. Gougoulakis menar 
att studiecirkelns inre liv består av olika delar. Vid sidan av cirkelkamrater 
nämns att det finns ett cirkelmaterial och en cirkelledare. Dessutom görs 
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ibland studiebesök och det förekommer föreläsningar. Cirkelsamtalet utgår 
omväxlande ifrån cirkelmaterialet, ledaren, ett problem och deltagare.145  

Studiecirklar som en demokratisk offentlighet har Lena Hellblom stu-
derat och analyserat i en avhandling. Hennes empiriska utgångspunkt var 
studiecirklar som genomfördes i två bruksorter i kris under 1970-talets senare 
del. Krisen orsakas av att bruken varslar stora skaror anställda. Det som då 
sker är att det iscensätts studiecirklar. I dessa cirklar, som saknade 
kursmaterial, är det samtal om olika företeelser som rör samhället som är 
aktuella. Hellblom betraktar dessa studiecirklar som tillfälliga mötesplatser 
vid vilka cirkeldeltagarna träffas för att tala om sina arbeten och den oro de 
kände inför krisen. Analysen av dessa utgår bland annat från ett teoretiskt 
resonemang hos Habermas om offentlighet. Hennes studie belyser studie-
cirklar i termer av offentlighet. Hon för ett resonemang i sin studie som 
handlar om å ena sidan primitiv demokrati och organiserad demokrati å den 
andra sidan. Cirklarna matchar den primitiva demokratin. I den tidiga arbetar-
rörelsens historia hade cirklar en roll då de var grunden till ett beslutsfattande 
inom rörelsen. Med tiden blev facket välorganiserat och cirklarnas betydelse 
för den interna demokratin minskade.146 Hennes arbete utgår från olika typer 
av kvalitativa data som intervjuer, diskussionsprotokoll i vilka repliker från 
studiecirkelsamtalet är nedtecknade liksom fältanteckningar från möten med 
cirkelledare och planeringsmöten. Utöver det utgår hennes analyser även från 
en dokumentation av studiecirkelverksamhet.  

Per Hartmans studie �Studier i förening� redovisar resultat från fyra stu-
diecirklar som är en del av föreningsverksamhet. I en av fyra cirklar finner 
Hartman en cirkel med inslag av demokrati. Det är i en hembygdsförening 
där cirkeldeltagarna i hög grad ägnade sig åt självbildning. I cirklarna kunde 
de vara med och besluta om arbetsmetoder.147 I studien �Att mötas i studier� 
uppmärksammar Hartman de demokratifostrande förväntningar som staten 
har på folkbildningen. Ett syfte med studien är att studera hur beslutsformer 
sker i studiegrupper vid folkhögskola och studieförbund. Dessa studiegrupper 
observerades. Resultaten visar att det i studiecirklarna finns två slags besluts-
former. Den ena är åtlydnad som beslutsform och den andra är samverkan 
som beslutsform. Det förstnämnda innebär att deltagare inte ifrågasatte de 
planer som ledaren hade för cirkelträffen. Beslutsformen samverkan känne-
tecknades av att det fanns ett visst åsiktsutbyte mellan deltagare och ledare. 
Ledaren var den drivande i detta åsiktsutbyte. Deras förslag formade de 
beslut som fattades. Det framkommer även i studien att deltagarna hade svagt 
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intresse för att ta ansvar för cirkelarbetet då det var en kortvarig samverkan i 
grupp.148 I anslutning till detta kan Byströms studie om studiecirklar nämnas. 
I den framkommer att det är i begränsad omfattning som deltagarna är med 
och formar cirkelarbetet. En orsak till att det är enligt Byström att cirkel-
deltagarna inte vet när och hur de ska påverka sin cirkel. Dessutom pekar 
Byström på att deltagarna i studiecirklar har en uppfattning om att det är 
ledaren om styr verksamheten. Detta begränsar initiativ till att påverka.149  

Studiecirkel en del av en deliberativ demokrati  
I mitten av 1990-talet skrivs den svenska studiecirkeln in i ett deliberativt de-
mokratisammanhang. Det sker i forskningsrapporten �Cirkelsamhället�. 
Studien som redovisas i rapporten utgår från analyserar av cirkeldeltagare i 
tre kommuner av olika storlek. I resultaten framkommer att cirklarnas 
betydelse för deltagare handlar om möjlighet till lärande, till att fördjupa sig i 
intressen, att delta i en gemenskap, att växa som människor men även något 
som kallas för medborgarvärden. Dessa värden kopplas till ett kunnande som 
är värdefullt i demokratiska processer. Studiecirkeln betraktas som ett forum 
för åsiktsbildning där enskilda deltagare ansvarar för att de tillsammans med 
andra cirkeldeltagare fattar beslut. Studiecirkeln betraktas av forskarna som 
ett tänkbart deliberativt forum. Därmed sägs studiecirklarna vara tänkbara 
bidrag till demokratin, till en autonom befolkning och till utvecklandet av 
medborgerliga dygder. Deras deliberativa demokratiteori utgår från Haber-
mas teori om kommunikativ handling150 

Gunnar Sundgren, en forskare som deltog i Cirkelsamhället, återkommer  
till en diskussion om studiecirkeln som ett möjligt forum för samtal av den 
typ som den deliberativa demokratiteorin sätter främst. Han diskuterar 
studiecirkelns möjligheter att vara en mötesplats och forum för 
medborgerliga samtal i vilka deltagare kan skilja egenintressen och allmän-
intressen åt.151 Han menar att studiecirkeln återfinns i både livsvärld och 
systemet. Dessutom understryker han ett resultat från Cirkelsamhället om att 
studiecirklarna har indirekt betydelse för demokratin. Cirkelsamtalet är ett 
uttryck för en sådan indirekt demokratisk innebörd då den möjliggör en 
dialog i vilken deltagarna kan finna samförstånd. Denna dialog kännetecknas 
av att studiecirkeln har ett ämne som utgör grunden för samtalet. Utan detta 
ämne skulle inte cirkelsamtalet finnas.152 Genom sitt deltagande kan 
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cirkeldeltagare förverkliga sina egna intressen och behov. Det som möjliggör 
detta är att cirkeldeltagarna är olika varandra och har olika värderingar och 
kunskaper. Dessa olikheter menar Sundgren är en väsentlig grund för att ett 
meningsutbyte överhuvudtaget ska kunna ske. I samband med detta kan man 
närma sig detta med att erkänna andra. Sundgren anför en tanke om att man 
kanske ska börja med att den enskilde erkänner sin egen strävan om att 
vidareutveckla sin egen särart. Det ser han vara en bortglömd aspekt av 
demokratin.153 

Staffan Larsson, en annan av forskarna i Cirkelsamhället, för ett resone-
mang som prövar studiecirkelsamtalet mot deliberativ demokratiteori. En 
studiecirkel är en mötesplats där deltagare gör något tillsammans. Möjlig-
heten för att horisontella relationer utvecklas ser han vara god mot bakgrund 
av folkbildningens anti-auktoritära karaktär. En aspekt är studiecirkel-
samtalet. Det diskuterar han med deliberativ demokratiteori. Ur det kommer 
begreppet samtalsdemokrati fram och i en mer anpassad form begreppet 
�studiecirkeldemokrati�. Det senare uttrycket menar Larsson passar bra för 
aktiviteten i så kallade diskussionscirklar då dessa kännetecknas av tvångsfria 
överläggningar. Diskussioner står i centrum och innehållet vilar på 
deltagarna. Kunskap är ytterligare en aspekt som belyses. Det handlar om 
kunskap att ta ställning till livets frågor. Larsson för fram en 
demokratitolkning som framhåller vikten av att inte underordna sig, det vill 
säga att inte göra sig omyndig. Det innebär en kunskap som är oberoende. 
Jämfört med skolan där staten bestämmer innehållet så är folkbildningen där 
de som deltar väljer själva. Beträffande cirkelns inre demokrati så menar 
Larsson att den bedöms vara god då demokratiska arbetsformer är cirkelns 
särdrag. Cirkeldeltagarna kan själva bestämma hur de organiserar sin 
cirkel.154 

Laila Niklasson beskriver i rapporten �Medborgarbildning i lokalsam-
hället� resultat från intervjuer och observationer på folkhögskolor och studie-
cirklar vilka analyserats och tolkats med demokratiteori. Hon kommer fram 
till att studiecirklar kan ses som en form av (en skyddad) offentlighet. 
Samtidigt menar hon att cirkeldeltagarna tränar sig för offentlighet samtidigt 
som de använder den kompetens de har. Beträffande delen som redovisar 
studiecirkeln framkommer att cirklarna kännetecknades av diskussion genom 
hela cirkelträffen. De tre cirklar hon observerade skilde sig åt när det handlar 
om ledarskapet. I den ena cirkeln var ordet fritt, i den andra cirkeln var det en 
person som ledde samtalet och i den tredje cirkeln var det inbjudna gäster 
som ledde cirkelsamtalet. Det framkommer även att det i någon cirkel fanns 
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en orientering mot personen som ledde samtalet och någon som pratade 
mycket. Ordet fördelades med andra ord ojämnt. Då deltagarna satt runt ett 
bord och inte alltid kunde se varandra hände att de emellanåt talade i 
parallella samtal. Beträffande innehållet framhåller hon att det finns en 
cirkeltakt som innebär att cirkeldeltagarna både har en sakorientering och att 
de för fram egna upplevelser. I diskussionerna orienterar sig deltagarna mot 
livsvärlden. Det sker enligt Niklasson genom att deltagarna antingen pratar 
om det privata eller det offentliga. Det kunde ske genom att berätta om egna 
erfarenheter för de andra deltagarna. I detta blir deltagarnas egna erfarenheter 
något andra med liknande erfarenheter kan bekräfta. Ytterligare en aspekt 
kring det innehållsliga är att deltagarna har ett tidsperspektiv som innebär att 
erfarenheterna från det som varit används i samtal om något som ska ske i en 
framtid.155 

Vänder man sig utanför Sveriges gränser finns intresse för studiecirkeln 
som ett inslag i olika former av arbeten som handlar om att vidga demokratin. 
Även här skriver de gärna in sig i en deliberativ demokratitradition. Bland 
texterna finner man dels texter av en mer erfarenhetsbaserad karaktär, dels 
texter som redovisar forskningsresultat. Gemensamt är att det handlar om att 
genom studiecirklar etablera vägar till ett medborgerligt engagemang. Till 
kategorin erfarenhetsbaserade artiklar kan McCoy och Scullys nämnas. De 
redovisar erfarenheter av vilken typ av tal som demokratiska överläggningar 
kräver. De vill bringa klarhet i vilken typ av offentligt tal som bidrar till att 
vidga medborgerligt engagemang samtidigt som det känns meningsfullt för 
olika människor. De kombinerar dialog och deliberation för att få en holistisk 
kommunikation. Det bidrar till att skapa gemenskap och kollektiv handling. 
Studiecirkeln är ett exempel på en sådan kombination. Studiecirkeln beskrivs 
som en liten grupp med människor som har olika bakgrund. De träffas för att 
resonera om en fråga som berör dem. Deltagarna i cirkeln delger varandra hur 
de ser på frågan och hur de ska tackla den. Efter att ha mötts några gånger har 
de lärt sig olika sätt som frågan kan förstås på. Beträffande kommunikationen 
för McCoy och Scully fram olika principer:  
�  uppmuntra olika former av tal och kommunikation, 
�  gör lyssnandet lika viktigt som talandet , 
�  koppla personliga erfarenheter till allmänna frågor,  
�  skapa tillit och en fungerande gruppgemenskap, 
�  granska flera åsikter kring den aktuella frågan, 
�  uppmuntra analys och förnuftig argumentation, 
�  hjälpa deltagare att utveckla ett offentligt omdöme, och att 
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�  möjliggöra för deltagarna att betraktar sig som och känner sig som 
aktörer.156  

 
Dessa inslag i en kommunikation visar att det inte är enkelt alla gånger att 
överlägga. Det kan behövas ett stöd i kommunikationen som ger deltagare 
möjlighet att kunna gör sin röst hört och göra omdömen av det som avhand-
las.  

Gupte och Bartlett konstaterar att den deliberativa demokrateorin lämnar 
det praktiska genomförandet åt sitt öde för att istället teoretiskt argumentera 
för hur genomförandet ska ske. Dessutom anser de att texter som belyser 
tillämpad deliberativ demokrati oftast utgår från välmående demokratier i 
västvärlden. Av den anledningen valde de att studera möjligheten för deliber-
ativ demokrati i ett icke-modernt samhälle. Deras studie gjordes i en by i 
Indien. Där fanns det en institutionell struktur som bestod av studiecirklar 
och byaråd. I studiecirklar fanns möjlighet att söka svar på frågor, att kom-
municera med andra människor än bybor och att pröva tankar och idéer. 
Byarådets kännetecknades av en överläggande kommunikation. När Gupte 
och Bartlett diskuterar sina resultat framhåller de att överläggningar fungerar 
i ett tradionellt icke-modernt samhälle. Genom studiegrupper fanns det en 
institutionell bas för överläggningar och deltagande. Tre företeelser nämner 
de som gjorde att överläggningarna lyckades. Det var kulturell homogenitet, 
inkluderande institutioner och att det var för en begränsad politiskt enhet, det 
vill säga byn, som överläggningarna handlade om.157 
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3. Samtalsstudie 

En central utgångspunkt är att belysa teori med empiri. För att kunna göra det 
har en samtalsstudie av ett studiecirkelsamtal gjorts. I denna studie har fokus 
varit dels på vad deltagarna gör i samtalet, dels på det innehåll som växer 
fram. Föregående kapitel visade att det är väsentligt att observera dessa två 
delar för att kunna sätta ljus på den deliberativa teorin. Skälet till det är att 
teorin försöker att omfamna både överläggningars innehåll och 
genomförande. Intentionen med studien är att studera överläggningar på dess 
egna villkor. Enligt Ryfe är denna typ av studier mindre förekommande. En-
ligt honom ägnas merparten av de studier som intresserar sig för överlägg-
ningars praktiska genomförande åt att mäta effekter av överläggningar.158 I 
min studie av överläggningar kombinerar jag idéer från olika traditioner inom 
pedagogisk forskning. När det gäller att studera kommunikationens 
genomförande inspireras jag av studier som fokuserar på interaktion i peda-
gogiska sammanhang. I dessa studier används videoinspelningar av inter-
aktion för att skapa underlag för datakonstruktion.159 Den andra traditionen 
som inspirerat studien är den mer teoretiskt orienterade forskningen som 
resonerar kring deliberativ demokratiteori och olika pedagogiska samman-
hang.160 

I kapitlets första avdelning beskrivs det praktiska arbetet på fältet. Det 
beskrivs hur jag fick tillträde till en studiecirkel och hur cirkeln dokumen-
terades med videokamera. Den andra avdelningen består av ett resonemang 
kring arbetet med att konstruera data. I den beskrivs hur analysen av såväl 
kommunikationen som samtalets innehåll har skett. Två huvudsakliga 
analystyper har använts. Den ena har haft fokus på samtalets genomförande 
och den andra har haft fokus på innehållet. Slutligen finns en reflektion kring 
den genomförda studien. 

Entré till ett studiecirkelsamtal 
Innan jag fick tillåtelse att följa en studiecirkel som observatör med video-
kamera fick jag ett antal nej. Dessa nej kunde jag få antingen direkt i telefon 
när jag kontaktade studieförbund och cirkelledare eller så kom de vid besök i 
en studiecirkel. Det var min önskan om att få videofilma studiecirkeln som 
gjorde att de sa nej. Till slut fick jag tips om den grupp som lät mig filma de 
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studiecirkelträffar som blev underlag för denna studie. De inledande 
kontakterna skedde med en av gruppens deltagare samt dess cirkelledare. 
Efter ett par telefonsamtal besökte jag cirkelgruppen då de var i färd med att 
avsluta en annan cirkel. Med tanke på forskningsetiska aspekter var det 
viktigt att träffa samtliga deltagare och informera om arbetet. I mötet med 
gruppen berättade jag om studien och dess genomförande. Beträffande det 
praktiska genomförandet meddelade jag att jag önskade videofilma deras 
cirkelträffar. Vidare meddelade jag att deras identitet skulle döljas genom att 
använda fingerade namn på såväl cirkeldeltagare som orten cirkeln hölls i. En 
annan sak som meddelades var att det datamaterial som min studie skapade 
endast utnyttjas för forskningsändamål och att det redovisas i form av 
avhandling och artiklar. Efter att jag hade presenterat studiens planerade 
utformning och syften fick cirkeldeltagarna fundera på om de ville var med i 
min studie. De sade ja vid sittande bord.161 Även om de nu svarade ja till att 
låta mig närvara vid deras cirkelsammankomster när jag besökte deras 
studiecirkel fick de ytterligare en chans att ta ställning till sitt deltagande i 
min studie. Den chansen fick de när jag ringde och bokade tid för en 
introducerande intervju. I detta telefonsamtal berättade jag på nytt om studien 
och frågade på nytt om de var intresserade av att delta. De fick alltså 
ytterligare en möjlighet att ta ställning till om de ville ha mig närvarande och 
videofilmande vid deras cirkelträffar. Vid det första cirkeltillfället tillkom en 
deltagare vars namn inte hade nämnts innan. Han deltog alltså inte i den 
förgående cirkeln. Genom en annan deltagare var han dock informerad om 
min närvaro. Innan cirkelträffen inleddes pratade jag med honom om de 
forskningsetiska aspekter jag meddelat hans cirkelkamrater om tidigare, så att 
han kunde ta ställning till min närvaro i cirkelträffarna. Även han fick 
ytterligare en chans att säga nej till min närvaro i cirkeln när vi träffades för 
en intervju ett par dagar senare.162 

En diskussionscirkel om hållbar utveckling och fred  
Den studiecirkel som jag fick möjlighet att studera var en så kallad diskus-
sionscirkel och cirkelämnet var hållbar utveckling och fred. Deltagarna hade 
tidigare deltagit i andra cirklar med temat hållbar utveckling och denna cirkel 
avslutade en serie av cirklar. Deltagarna hade i olika utsträckning deltagit i de 
tidigare cirklarna. 
                                                
161 Detta svarar mot de forskningsetiska kraven: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet som finns förtecknade i 
HSFR:s forskningsetiska principer (1996).  
162 Intervjuer som genomfördes med varje enskild deltagare före och efter studiecir-
keln redovisas inte i denna avhandling.  
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Gruppen som kom att samtala framför kameran visade sig vara en ruti-
nerad studiecirkelgrupp. Samtliga nio deltagare, fyra kvinnor och fem män, 
hade erfarenhet av att delta i studiecirklar. Flera av dem beskriver något som 
kan kallas för en rutin i livet där studiecirkeldeltagande ingår. Om man även 
noterar att cirkeldeltagarna är i åldersgruppen sextio år och äldre samt att de 
deltog i sin första studiecirkel i sina ungdomsår framkommer att de har en 
god cirkelerfarenhet. De deltar ofta i en eller två cirklar av olika karaktär per 
studietermin. 

Åtta av de nio cirkeldeltagarna är medlemmar i samma förening som 
sorterar under en av de gamla folkrörelserna. Cirkeln jag följde arrangerades 
av ett studieförbund som hör till rörelsen. Det är också genom denna typ av 
föreningscirklar som de har fått sin cirkelerfarenhet. I cirkelsamtalet spelar 
inte kopplingen till den aktuella föreningen någon roll. Istället får olika före-
teelser i samtalet näring från olika sidor av cirkeldeltagarnas kunnande och 
intressen. Det gör att de i samtalet agerar som privatpersoner och inte som 
representanter för föreningen. Medlemskapet i föreningen påverkar således 
inte hur cirkeln genomförs. Cirkelsamtalet kan därmed ses ha en öppenhet för 
olika innehållsliga sammanhang liksom för den cirkeldeltagare som inte är 
föreningsmedlem. 

Cirkelmaterial 
Studiecirkeln hade ett cirkelmaterial som bestod av två saker. Det ena var två 
stycken fyra sidiga textfoldrar i A4-format. Dessa bestod av text, bilder och 
tabeller och beskrev två aspekter kring hållbar utveckling. Det ena hade fokus 
på miljöaspekter. Det andra lyfte fram sociala och ekonomiska aspekter och 
hämtade exempel från ett land i tredje världen. Till dessa textmaterial fanns 
även två kortare videofilmer som följde de två textmaterialen. Cirkel-
materialet var producerat av studieförbundet och distribuerades av den lokala 
förbundsexpeditionen till cirkelgruppen.  

En kort cirkel 
I inledningen av studiecirkeln uppskattade cirkeldeltagarna att de skulle ägna 
ungefär sex cirkelträffar åt studiecirkelmaterialet. Efterhand som cirkeln 
fortskred stod det klart att de skulle hålla på ett mindre antal gånger. Det 
innebar att de slutade efter den fjärde studiecirkelträffen. Vid tre av dessa 
träffar var samtliga fyra deltagare närvarande. Det var vid den sista träffen 
som en deltagare var från varande. 
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Studiecirkelsamtal följdes med videokamera 
I denna studie har cirkelsamtalet följts med hjälp av en videokamera. I en ti-
digare studie där ett samtal med överläggande kvaliteter använde jag mig av 
en ljudbandspelare för att registrera den talade interaktionen.163 Nytt för mig 
denna gång var att filma samtalet med en videokamera. Det skapade andra 
och nya möjligheter i analysarbetet. Den här studien ställer in sig i en eta-
blerad och utbredd tradition av att filma interaktion. Samtalsstudier med 
videoinspelningar som görs i pedagogiska sammanhang fokuserar på olika 
företeelser. Sahlström har gjort en studie av interaktion i ett klassrum i 
grundskola. Han beskriver utförligt de tekniska arrangemangen för att spela 
in interaktionen. En videokamera riktades mot en del av klassrummet där 
mikrofoner placerades på bänkar. Mikrofonerna kopplades till en fyrkanals-
bandspelare.164 Ett annat exempel där video har använts är när Martin 
studerar lärande i interaktion mellan en sjukgymnast och en patient. Hon 
använder en kamera med en inbyggd mikrofon på ett stativ. Under tiden som 
sjukgymnast och patient interagerade stod hon oftast vid kameran. Likt en 
kameraman stod hon bakom kameran och flyttade den om så behövdes. Detta 
för att kunna zooma in vissa handlingar.165  

Ett enkelt inspelningsförfarande  
De tekniska arrangemangen var enkla i studien jag genomförde. En liten 
digitalvideokamera fästes på ett stativ och riktades mot det runda bord kring 
vilket deltagarna satt. Cirkelsamtalet filmades således med en videokamera 
som stod på ett fast stativ en ena änden av rummet. Den var riktad mot 
bordet. Mellan deltagarna närmast kameran fanns en lucka som gjorde det 
möjligt att få med händelserna på och runt bordet. Förvisso rörde sig 
deltagarna varför man i ibland kunde se deras ansikte från sidan, för att i 
andra sekvenser se deras rygg. Likaså gjorde andra deltagares rörelser så att 
deltagare skymdes under korta perioder. När videokameran rullade satt jag i 
närheten och observerade samtalet. Oftast satt jag snett bakom bordet. En 
halv gång satt jag dock med vid bordet och observerade. Där på min kant 
förde jag fältanteckningar av det som skedde i cirkelsamtalet. Ljudet togs upp 
med en stereomikrofon som stod mitt på bordet. Den var inställd på dess 
bredaste upptagningsområde (120°) och var riktad rakt upp. Det gav en bra 
ljudupptagning som fick med samtliga närvarandes röster på ett sätt som 
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underlättade delar i analysarbetet som innebar att särskilja vad som sades när 
fler än en deltagare pratade samtidigt. 

Huruvida min närvaro med videokamera påverkade samtalet är svårt att 
uttala sig om. Cirkeldeltagarna berättade att det inte kändes ansträngt med 
mig och en videokamera närvarande. En cirkeldeltagare upplevde att hon 
hade kameran i ryggen första cirkelträffen. Till den andra cirkelträffen bytte 
hon plats. Betraktas det som sades och hur det sades verkar deltagarna inte 
bry sig om att en videokamera registrerade deras samtal.166 De var 
engagerade i samtal vilket gjorde att de även tillät sina känslor att vara 
närvarande. Likaså tappade de tråden och pratade om annat emellanåt vilket 
de menade att de brukade göra. Videokameran och min närvaro i gruppen 
upplever jag inte direkt vare sig ha hindrat samtalen eller tvingat på 
cirkeldeltagarna ett sätt att agera. Det gör att jag till viss del kan stämma in 
med de röster som menar att människor inte uppfinner ett socialt beteende 
bara för att inspelningsutrustning finns i lokalen. Deras handlingar, sociala 
som språkliga, är en del av en repertoar de har.167 Men, jag vet inte om någon 
faktiskt hållit inne med yttranden och kan därför inte veta om min närvaro 
och videokameran har påverkat samtalet.168  

Analys och konstruktion av data 
Analysen av det empiriska materialet innebar att arbeta på ett sätt för att få en 
övergripande bild av hur samtalet tog sig uttryck. För att komma samtalet och 
deltagarnas handlingar valdes att göra närgångna analyser av samtalet. Varje 
yttrande innehåller mer än ett innehåll. Det sägs på ett visst sätt och i en viss 
stund. Samtalets här och nu står under ständig förändring under ett samtal 
viket innebär att samtalets inre kontext hela tiden förändras. Dessa ändringar 
har att göra med att samtalet aldrig står still utan hela tiden är i rörelse. Ett 
yttrande är därmed en respons på ett tidigare yttrande och den situation det 
sades i. Den videoinspelade interaktionen rymmer därmed en 
informationsrikedom. Det som skedde i cirkeln dokumenterades med 
videoinspelningar. Analyserna av de videoinspelade samtalen görs på två 
sätt. Det ena sättet är att fokusera på nyanser i samspelet, det andra sättet är 
att studera åsiktsbildningen i den sociala interaktionen. För att kunna göra det 
krävs det transkriptioner av samtalet.  
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Transkriptioner av samtalet 
Transkriptionerna av samtalet används för att analysera såväl samtalets inne-
håll som hur deltagarnas handlingar bidrar till samtalets organisering. Detta 
har inneburit att förhålla sig till transkriptionerna på två huvudsakliga sätt. I 
båda fallen har videoinspelningarna underlättat tolkningen av vissa skeden i 
cirkelsamtalet där överlappande tal gjort det möjligt att fastställa vem som 
sade vad. Det var möjligt att se vilka cirkeldeltagare som agerade i stunden. 
Då flera röster hördes samtidigt möjliggjorde stereoupptagningen av ljudet att 
avgöra om rösterna kom från höger eller vänster sida. Det underlättade 
identifieringen av vem som talade. 

Vid en första genomgång av videoinspelningarna transkriberades hela 
cirkelsamtalet, från fyra cirkelträffar, med hjälp av en transkriptionsnyckel. 
Med det avser jag ett sätt att koda olika typer av göranden och inslag i 
samtalet. På detta sätt illustrerar transkriptionerna det som sker i samtalet.  

 
Tabell 1. Transkriptionsnyckel 
_____________________________________________________________ 
Markering i transkriptionen 
_____________________________________________________________ 
 
Fetstilat ord  Betoning 
(.) Paus - kort 
(.)(.) Paus � längre 
(1) Paus � en sekund lång, siffran  
 anger längden  
[ ] Överlappande tal 
[[ samtidigt inledda yttranden 
(HOSTAR)  metakommentarer har versaler inom 

parentes 
(SKRATTAR) / (FNITTRAR)  talaren skrattar / fnittrar 
= Latching, dvs yttranden samman-

bundna utan paus 
må-  avbrutet ord 
»  repliken /(ett yttrandes innehåll) 

fortsätter på ny rad (används vid 
sekvenser av samtidigt tal) 

(Osäker transkription) (min tolkning inom parentes av prat 
som är svårt att höra tydligt) 

?  osäkerhet om vem det är som yttrar 
 sig 
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nu ja, men i morrn  talaren pratare med förställd röst 
(imiterar någon annan) 

(X), (XX), (XXX) omöjligt att höra � (X) motsvarar 
 ett ord, (XX) två ord och (XXX) tre 
 eller flera ord 
_____________________________________________________________ 

 
Transkriptionerna blir därmed en viktig utgångspunkt för analyserna av sam-
talet. När det gäller transkription finns det flera konventioner i forsk-
ningslitteraturen.169 De transkriptioner jag har gjort har inte den finmaskighet 
som de transkriptioner som används i samtalsanalysen (CA).170 Den grov-
maskigare transkriptionsnyckel jag använder fångar nyanser i talet som till 
exempel tonhöjningar eller om man pratar på ut eller inandning. Jag menar 
att den är tillräcklig för att skapa en grundförståelse av samtalets genom-
förande och de analyser som jag arbetar med.  

Transkriptionerna har efterhand kompletterats med mer information 
oftast i antecknad form. Mitt fortsatta lyssnande och tittande på videoinspel-
ningarna har även inneburit att transkriptionerna varit föremål för förändrade 
tolkningar. Coates och Thornborrow menar att transkriptioner är frukten av 
den transkriberandes lyssnande. De menar att lyssnandet går via örat som inte 
är ett objektivt utan ett subjektivt forskningsinstrument.171 Det kan även vara 
en poäng att understryka, det kanske självklara, att transkriptionerna inte är 
någon transparent representation av verkligheten. De är helt enkelt en 
tolkning av samtalet. Därmed är de uttryck för en selektiv process som enligt 
Ochs är ett utslag för den transkriberandes reflekterande kring teoretiska mål 
och definitioner.172 Ten Have menar att transkriptioner bär spår av de teore-
tiska spörsmål som driver forskningsarbeten. Genom transkriptionerna ges 
därmed möjlighet att ställa empiriska företeelser mot demokratiteoriernas 
mer normativa tankebanor.173 

Transkriptionerna har i arbetet haft två övergripande funktioner. Den ena 
är att synliggöra det som sades i samtalet för analysarbetet. Den andra är att 
de hamnar i texter där de ska förmå att illustrera de analytiska poänger jag 
gör för läsaren.174 Beträffande den första funktionen har jag under arbetets 
gång kommit att ändra samtalstranskriptionerna. Jag kan vid en första 
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genomlyssning ha hört ett annat ord än det jag hört vid flera senare avlyss-
ningar. Eller så har jag kodat av skeenden i samtalet på ett annat sätt än vad 
jag tyckte mig se och höra vid första titten på videoinspelningarna. Samtals-
transkriptionerna har på så sätt varit levande i den bemärkelsen att de under 
analysfasen varit föremål för upprepade förändringar. 

Analyserna som har gjorts av samtalstranskriptionerna har syftat till att ta 
hänsyn till hur cirkelsamtalet utvecklar sig. I demokratiteorin finns antag-
anden om harmonisering eller samförstånd. Detta kan ta sig uttryck på flera 
sätt då det rör handlingsnormer, om det finns ett samförstånd i innehålls-
frågor, eller hur begrepp och uttryck används. Analysarbetet kan beskrivas 
som ett skapande av två verktyg. Det ena verktyget har handlat om att få fatt i 
samtalets organisering. Det andra har handlat om att få fatt i vad deltagarna 
har pratat om och hur de har pratat om det (detta hur handlar inte om 
handlingar). 

En analys av samtalets organisering 
Beträffande analysen av samtalets organisering har jag inspirerats av den så 
kallade samtalsanalysen (conversation analysis, CA). Det är en forsknings-
tradition som intresserar sig för prat-i-interaktionen, (talk-in-interaction). Ut-
trycket prat-i-interaktionen menar man vara mer inkluderande för olika typer 
av talad kommunikation mellan människor än till exempel samtal. En 
väsentlig utgångspunkt är att interaktionen skapas i ett samtal som deltagarna 
konstruerar tillsammans. Därmed skapas en organisation i samtalet som del-
tagarna hanterar i kommunikationen med varandra. I vissa stunder kan 
organisationen fallera för att sedan repareras. Det intressanta med 
samtalsanalysen är att den framhåller vad som görs i kommunikation snarare 
än vad den är om.175 I mitt arbete använder jag samtalsanalys för att studera 
vad som görs och sägs i studiecirkelsamtalet. Det ligger sedan till grund för 
att tolka vad dessa handlingar ger för konsekvenser när cirkelsamtalen 
närmas med en tolkning av samtalet med deliberativ demokratiteori.  

I mitt fall handlade det om att förstå hur det samtal jag studerade 
fungerade. Det kan liknas vid det som i samtalsanalys kallas för att finna 
samtalets eget maskineri, eller dess egen organisation. Detta gav mig ett 
underlag för att grovt kunna beskriva delar av samtalet. Martin uttrycker det 
som att intressera sig för interaktionens mindre byggstenar.176 Jag fann efter 
ett tag två analysenheter. Den ena var samtalssekvenser, och den andra kallar 
jag för samtalsperioder. Med sekvenser avser jag kortare dialogiska utbyten, 
turtagningar som har en viss karaktär. Det kan handla om frågor och svar, 
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eller att någon försöker rätta en annan, att personer pratar i munnen på 
varandra, att de håller med någon eller att mer eller mindre ordlösa yttranden 
bidrar till något väsentligt i samtalets organisation. Här noterade jag ett par 
aspekter kring yttrandena. Deras innehåll var en aspekt, men framförallt 
relationen till tidigare yttranden uppmärksammades. På detta sätt beaktades 
deras sekventiella placering. Fokus på turtagningen syftade till att nå det 
Norrby så träffande kallar för samtalets trafikregler.177 Med samtalsperioder 
som analysenhet lyfter jag in dessa byggstenar i ett något större sammanhang. 
Samtalsperioder avser en längre sammanhängande period. Dessa är kopplade 
till samtalets innehåll i så måtto att när ett samtalsämne tar slut, tar en ny 
samtalsperiod vid. En samtalsperiod kan på detta sätt bestå av ett flertal 
sekvenser. I analysarbetet går det att urskilja olika typer av samtalsperioder. 

Dessa två analysenheter möjliggjorde att förstå samtalets tal på ett sätt 
som fångade dess egna premisser. Fokus var att uppmärksamma hur talet 
fördes i samtalet.178 Det jag har varit ute efter kanske inte till fullo uppfyller 
kraven om att avtäcka samtalets egen organisation eller ordning. Men, jag har 
ändock sökt att finna hur samtalet i sig är konstituerat. En strävan som 
inneburit att söka strukturer och regler som skapar och konstituerar denna 
ordning.179 Denna intersubjektiva sociala ordning har i analysen trätt fram 
efter återkommande försök att analysera handlingar och skeden i samtalet.180 
Dessa handlingar har därmed framträtt som konsekvenser av cirkeldeltagar-
nas sätt att prata med varandra. Ambitionen har varit att studera detta, som 
kan beskrivas som det studerade samtalets sociala verklighet, genom att 
iaktta vad som sker när det sker.  

Som redan framkommit så tittade jag på videoinspelningar upprepade 
gånger. Det förefaller vara ett ofrånkomligt arbetssätt när det handlar om att 
försöka förstå vad som sker i det aktuella samtalet. Genom att titta på video-
inspelningarna om och om igen sökte jag efter företeelser som kunde bidra 
till min förståelse av hur samtalet var organiserat. På detta sätt kunde jag 
närgånget granska kommunikationen i samtalet med ambition att finna hur 
deltagarna formade samtalet. Detta granskande som skedde med pennan i 
hand kompletterade samtalstranskriptionerna med anteckningar om situatio-
ner och företeelser i samtalet. Anteckningarna fördes sedan in i ett enkelt 
databasprogram. Det gav mig en möjlighet att söka efter företeelser i olika 
delar av cirkelsamtalet men även en övergripande bild av samtalets 
organisering. Liknande sätt att katalogisera samtalsempiri har beskrivits av 
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Hägglund och Sahlström181, liksom av Martin.182 I dessa samtalsstudier före-
faller det registerblad som fylls i ha karaktären av en blankett i vilket man 
noterar några på förhand bestämda datatyper. Förvisso hade även mitt för-
farande förbestämda fält att fylla i för att öka sökbarheten. Jag gav även ut-
rymme åt fria anteckningar av det som skedde i samtalet. Efterhand som ar-
betet fortskred kom jag att finna ord och etiketter på det som skedde. Det 
innebar att jag funnit väsentliga delar i samtalets organisation. Arbetet med 
katalogen och sättet att över tid hitta gemensamma uttryck för liknande före-
teelser bidrog till att skapa en bild av samtalets organisering.  

En analys av samtalets innehåll 
Den andra delen i analysen fokuserade på cirkelsamtalets innehåll. Samtals-
innehållet finns ju inte innan samtalet utan skapas i det. Kring innehållet har 
den deliberativa demokratiteorin synpunkter vilket i föregående kapitel där 
det framkom att det handlar om etiska och moraliska normer. Poängen med 
att analysera samtalsinnehållet är att det ger möjlighet att diskutera vilje- och 
åsiktsbildning. Det innebär att söka fånga vad de säger liksom hur de säger 
det. På detta sätt kommer man åt hur deltagare kontextualiserar de ämnen de 
talar om och därigenom deras åsiktsbildning.183 

Inledningsvis närmade jag mig transkriptionerna med en öppen läsning. 
Precis som i den förra analysen var det en tämligen blåögd ingångspunkt för 
att så fritt som möjligt förstå samtalet. Detta gav mig inledande förklaringar 
till det jag tog del av. För att förstå deltagarnas handlande satte jag in mina 
inledande tolkningar i ett vidare sammanhang. Det jag eftersträvade var det 
Ödman kallar för kontextualisering. Jag försökte föreställa mig hur del-
tagarna hade upplevt situationen. Det innebar att utnyttja kontextuali-
seringens dubbla riktning. Den går mot världen utanför situationen och den 
värld som situationen utgör. Ödman menar att kontextualiseringen har en 
dubbel riktning, en mot den stora världen och en mot den lilla världen �
 samhället och situationen. Med andra ord handlar det om att relatera den 
situation man tolkar mot väsentliga bakgrundsinformation.184 Här använde 
jag mig av den information jag hade om deltagarnas resonemang i form av 
intervjuer, och det jag sett och hört i samband med cirkelsamtalet. Skälet till 
det är att komma åt grunderna för deltagarnas yttranden, att försöka sätt in 
dem i en meningssfär. Tanken är att på detta sätt kunna skönja grunderna för 
deltagarnas argumentation. Det innebär att få grepp om de skäl de nyttjar för 
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sin argumentation, eller att hitta grunderna för deras berättelser. Därmed är 
det möjligt att komma åt de kontextualiseringar deltagarna använder. Detta 
förefaller vara ett rimligt sätt att tolka deltagarnas yttranden i samtalet. 
Alternativa tolkningar av det empiriska materialet fanns emellanåt under 
arbetets gång. Dessa var rekonstrueringar av det jag upplevde vara den 
betydelse situationen hade för enskilda deltagare och för gruppen. På så sätt 
försökte jag förstå deltagarnas yttranden ur det specifika sammanhang de 
fälldes i och vilken betydelse som var aktuell just där.185 Från den växte sedan 
en ny förståelse av samtalen fram som gav en ny bas för tolkningarna. 
Efterhand ersatte nya tolkningar mina första tolkningar. På detta sätt erhöll 
jag något som kan ses som svar och motargument till frågor och tolkningar 
jag hade under analysarbetet.186 Det senare innebar en ny möjlighet att tolka 
det empiriska materialet. Den innehållsliga dimensionen analyserades på ett 
sätt som slutade i en kategorisering av innehållet. Vägledande i detta arbete 
var att söka efter kategorier som illustrerade den grund som deltagarnas 
yttranden vilade på. Efterhand framträdde olika inriktningar i deltagarnas sätt 
att närma sig hållbar utveckling och fred. De framhöll olika förhållningssätt i 
resonemangen. Genom att försöka gå bakom dessa ville jag komma åt 
grunderna för dessa.187 Resultatet blev att ett antal kategorier tog form. Att 
lyfta fram innehållsliga teman innebär inte bara att få fatt i vad deltagarna 
pratar om utan även hur de pratar om olika samtalsämnen. Det är viktigt att 
urskilja variationen i deltagares sätt att resonera.  

Reflektion kring studiens tillvägagångssätt 
Hittills har detta kapitel beskrivit tillvägagångssättet med videoinspelningar 
och analyser av dessa. Tidigare i kapitlet framkom att jag inte skrivit in mig i 
någon viss tradition utan istället låtit mig inspireras av olika sätt att analysera 
empiriska samtalsmaterial. Det innebär att jag inte har följt en viss metod. I 
denna avslutande avdelning avser jag att resonera kring detta 
tillvägagångssätt.  

En första fundering rör om de deliberativa demokratiteorierna har ett 
annat förhållningssätt till kommunikation och socialt handlande än vad som 
är möjligt med den typ av analyser jag har gjort. I mina analyser har en 
förståelse av det som sker i överläggningen växt fram efter hand som jag har 
följt det. Jag har dessutom kunnat ta del av cirkelsamtalet flera gånger. Denna 
förståelse är därmed ett resultat av en samtalsprocess. Genom analyserna har 
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jag förstått den kommunikation och sociala handlande som sker i studie-
cirkeln. Schneider urskiljer två positioner i den sociologiska teorin som rör 
relationen mellan kommunikation och socialt handlande. Den ena positionen 
innebär att kommunikation kan tolkas som en viss form av handling. Denna 
position, som sätter handling främst, samlar den typ av teorier som jag 
arbetar med. Här är Habermas teori om kommunikativt handlade ett bra 
exempel. Den andra positionen, som innebär att handlingar kan analyseras 
som produkter av kommunikationsprocesser, sätter kommunikation främst. 
Schneider låter ana att den andra positionen medger att skilja mellan handling 
som en produkt av mentala handlingar och handling som en socialt 
konstruerad företeelse.188 För denna studie innebär det att det är handlingar 
som produkter av kommunikationsprocesser som analyseras. I analysens 
första skede observeras samtalet i sig och de handlingar som träder fram. Det 
ger en känsla för vad samtalsempirin har att berätta om vad som sker. 
Analyserna av empirisk kommunikation ställs i ett andra skede i relation till 
demokratiteoretiska antaganden om hur kommunikation ska vara. 
Demokratiteoriernas ideala kommunikation ställs därmed mot företeelser 
som framkommer ur analyserna av cirkelsamtalet. Ett möjligt problem skulle 
kunna vara att det är två skilda synsätt på kommunikation i demokratiska 
överläggningar som möts. Medvetenheten om detta problem har varit 
närvarande genom studien. Det vägs i analyserna mot det faktum att teorierna 
uttalar sig om situationer där människor överlägger med varandra. 

Ett angreppssätt med två utgångspunkter  
Att göra två delanalyser menar jag vara nödvändigt för att kunna skapa mig 
en bild av studiecirkelsamtalet som en demokratisk överläggning. Tillsam-
mans bidrar de till att förstå teorin från två håll. Strävan har varit att med de 
två analystyperna få ett bredare grepp på samtalet än att enbart studera 
beteenden i samtalet,189 eller att bara titta på innehåll. Skälet har varit att 
fånga sättet åsiktsbildningen sker på till både dess form och innehåll. Genom 
denna dubbla analys menar jag ha en empirisk känslighet som möjliggör att 
diskutera teoriernas sätt att uppmärksamma innehåll och handlingar. Detta 
kan ses som två sidor av samma mynt. För att jag ska kunna driva mitt av-
handlingsprojekt behövs i detta fall hela myntet. Det går inte att bortse från 
något av detta. Dessutom menar jag att studiet av överläggningar kräver 
dessa två typer av analyser. Skälet till det är att teorierna uttalar sig om både 
innehåll och samtalets genomförande. 
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Här har förhållandet till samtalstranskriptionerna skiftat. I den första 
analysen, den om att finna vad som skedde i samtalet och dess egen 
organisering, försökte jag bortse från vem som pratade och var i samtalet det 
skedde. Här var tanken, som nämnts innan, att med samtalsanalytiskt 
inspiration få fatt i de handlingar med vilka deltagarna konstituerar samtalets 
sociala liv. Likaså låg fokus på samtalets sekventiella strukturer. Det 
medförde att se på de handlingar som skedde i samtalet i den stund de 
inträffade. I denna analys är det samtalet i sig som är kontext eller rättare sagt 
så som det utspelar sig på videoinspelning och i transkriptionerna. Ett 
yttrande kan vara kontext för nästa yttrande. Även samtalet i dess helhet är en 
kontext då det handlar om att förstå relationen mellan enskilda sekvenser och 
samtalet i dess helhet. Skälet till det är att ha uppmärksamheten fäst på 
handlingar som sker i samtalet. I detta försökte jag bortse från samtalsexterna 
företeelser. Det kan beskrivas som en inre kontext eller samtalskontext. 
Denna kontext är stadd i förändring allt eftersom yttranden fälls. I denna 
analys blir det som sägs och i princip yttrandet innan eller efter blir kontext 
för ett visst yttrande. Ett yttrande kan då ses vara dels kontextberoende (det är 
beroende av tidigare yttranden), dels kontextförnyande (då det skapar 
förutsättningar för nya yttranden).190  

I analysen av samtalets innehåll söktes teman i det deltagarna pratade 
om. Till skillnad från föregående analys var mitt fokus på det som sades. Det 
innebar att se till det som skedde i stort i samtalet. De samtalsperioder som 
jag ovan sagt mig studera innebär att handlingar och innehåll går ihop. För att 
kunna göra detta behövdes ett kontextbegrepp som inkluderade företeelser 
utanför samtalet. Här kan nämnas att jag beaktat företeelser jag noterade vid 
mina besök i cirkeln eller i samtal med cirkeldeltagare. Poängen med detta är 
att sätta samtalets innehåll i relation till externa kunskaper och åsikter. Det 
ger således en vidare tolkning av samtalet än att endast se till det som träder 
fram ur dess eget vara. Detta kan ses som ett mer traditionellt kontextbegrepp 
som framhåller en extern tolkningsresurs.191 På detta sätt kan jag vidga mina 
tolkningar av skeden i samtalet. Detta menar jag var en nödvändighet för att 
kunna tolka samtalsinnehållet. Det ger en tolkning av innehållet som 
möjliggör att få grepp om deltagares sätt att grunda sina resonemang. 

Om begränsningar av studiens kvalitet 
Avslutningsvis vill jag ventilera ett par funderingar man kan ha kring stu-
diens möjligheter och begränsningar. En möjlig begränsning är att inspel-
ningen av cirkelsamtalet skedde utifrån en fast kameraposition. Ovan nämn-
                                                
190 Norrby, C. (1996) 
191 Mäkitalo, Å, & Säljö, R. (2002). 



 

67 

des att det begränsade möjligheten att ta del av deltagares ansiktsuttryck och 
gester. De skyms av andra deltagare för kameran. Hade det funnits fler 
kameror som filmat samma samtal kanske möjligheten att dessa icke-verbala 
inslag i kommunikation hade observerats på ett annat sätt. Samtidigt behövs 
inte denna information för att kunna besvara de forskningsfrågor som finns 
för denna studie. Kanske hade det givit ett mer fylligt svar. Det hade medfört 
problem av teknisk art när det handlar om synkning av bild och ljud, men 
även andra funderingar kring om mängden kameror påverkar den studerade 
kommunikationen. 

Detta leder in på en problematik om vad som bör studeras i ett cirkel-
samtal för att kunna ge svar på frågor som rör demokratiska överläggningar. 
Ovan nämndes att det i denna studie är två sätt att analysera 
kommunikationen i cirkelsamtalet som möts. I dessa analyser framkommer 
deltagares göranden i samtalet. Tolkningarna av dessa syftar inte till att 
förklara cirkeldeltagarnas agerande utan att sätta ljus på teorin. Detta är ett 
sätt att tolka hur deltagarnas göranden kan förstås med den deliberativa 
demokratiteorin.192 Frågan om det är möjligt att göra sådana tolkningar är 
närvarande. Men, jag menar att det är en poäng att diskutera teorin och dess 
begrepp. Här ställer jag in mig i ledet bakom andra som menar att empiriska 
studier av överläggningar är väsentligt för vad de är.193 Genom att använda 
utdrag ur samtalstranskriptionerna i texten synliggörs dessa tolkningar och 
ger läsaren möjlighet ta ställning till deras relevans och tillförlitlighet.194 

Presentation av resultat 
I de fyra närmast följande kapitlen presenteras resultat från studien. När re-
sultaten redovisas används exempel och utdrag ur samtalstranskriptioner för 
att illustrera olika företeelser. Det är främst på två sätt som delar av sam-
talstranskriptioner används i resultatkapitlen. I kapitel fyra och fem som in-
leder resultatpresentationen redovisas studiens analysverktyg. I dessa kapitel 
används kortare exempel ur samtalstranskriptionerna för att illustrera enstaka 
företeelser i samtalet. I det fjärde kapitlet är det företeelser i cirkelsamtalets 
organisering som illustreras medan det är innehållsliga aspekter som illu-
streras i det femte kapitlet. Användandet av samtalsutdrag är ett helt annat i 
kapitel sex och sju. Det är längre samtalsutdrag som används för att illustrera 
processer i samtalet. Gemensamt för dessa kapitel är att det är fyra 
samtalsutdrag som används för att illustrera en samtalsperiod. Poängen med 
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det är att visa den komplexitet som återfinns i samtalet. Genom att fokusera 
på en samtalsperiod ges möjlighet att visa hur kommunikation och 
aktiviteterna skiftar inom en period. Dessutom sätts olika företeelser in i 
sammanhang som kännetecknar det studerade studiecirkelsamtalet. 
Samtalsperioderna har valts mot bakgrund att de uppvisar olika karaktär och 
därigenom kan empiriskt observerade företeelser uppvisas i skilda 
sammanhang. Dessutom har samtalsperioderna valts för att de har olika 
karaktär. Ett möjligt problem med att presentera resultaten på detta sätt är att 
de kan bli rika på poänger som kan vara svåra att överblicka. 
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4. Samtalsprocesser 

Detta är det första av fyra kapitel som redovisar resultat från den empiriska 
studien. I detta kapitel beskrivs hur det studerade cirkelsamtalet har organi-
serats. Kapitlet beskriver ett av avhandlingens två analysverktyg. I nästkom-
mande kapitel beskrivs det andra analysverktyget som utgår från samtals-
innehållet. I teorierna om deliberativ demokrati framträder en samtalsoffent-
lighet som mer antyder än föreskriver hur samtalet ska organiseras. Detta 
antydande finns såväl i teoriernas förhållande till begreppen om jämlikhet 
och legitimitet som i antaganden om hur kommunikationen eller 
argumentationen ska genomföras. Det studerade cirkelsamtalet ger å den ena 
sidan möjligheter för att det sker ett tvångsfritt kollektivt och jämlikt 
resonemang, men å andra sidan finns det även problem för dessa möjligheter. 
Kapitlet visar att de normativa teorierna tämligen enkelt förhåller sig till en 
idealbild av ett samtal som i sig är komplext. I det studerade samtalet finner 
man att till exempel deltagares engagemang och iver att få yttra sig medför 
problem för jämlikhet, legitimitet och omdömen. Det renhåriga och rättvisa 
samtal som teorierna framställer stöter därmed på problem.  

I fyra avdelningar beskrivs hur samtalet har genomförts, eller annorlunda 
uttryckt hur samtalets offentlighet har organiserats i deltagarnas kommunika-
tion och handlande. Detta lyfter fram samtalets interna villkor för cirkeldel-
tagarnas möjlighet att yttra sig. I kapitlets första avdelning, �Samtalets 
offentlighet�, belyses de förutsättningar teorierna ställer upp för överlägg-
ningar. I denna avdelning är konstituerandet av samtalets offentlighet cen-
tralt. Det framkommer att den skiftar beroende på samtalets genomförande. 
Den andra avdelningen, �Innehållet ordnar samtalet�, fortsätter att uppmärk-
samma dessa villkor. Här beskrivs relationen mellan cirkeldeltagarna och 
cirkelmaterialet när det handlar om att skapa samtalsämnen. I den tredje av-
delningen, �Yttranden fälls i samtalsinterna kontexter�, beskrivs två 
huvudsakliga samtalsinterna kontexter. Den ena består i kollektiva kontexter 
som innebär att samtalets resonemang sker på ett visst sätt. Det andra fram-
håller att det finns individuella argumentationslinjer som sätter yttranden i 
relation till enskilda deltagares åsikter och käpphästar. Dessa kontexter är 
väsentliga för tolkningar av deltagarnas yttranden till såväl form som inne-
håll. �Yttranden� är den avslutande avdelningen som uppmärksammar några 
former av yttranden som är väsentliga i ett resonemang kring teorierna.  
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Samtalets offentlighet  
En skillnad mellan de rationella och retoriska deliberativa demokratiteorierna 
som presenterades i ett tidigare avsnitt handlar om vilken karaktär man vill 
att samtalets offentlighet ska ha. Betraktas det studerade cirkelsamtalets 
offentlighet finner man att den utvecklas på ett sätt som överstämmer med de 
beskrivningar som teorierna ger. Till exempel finner man att deltagarna har 
möjlighet att ifrågasätta och reflektera över hur överläggningen genomförs 
vilket Benhabib framhåller som ett villkor för överläggningar.195 Samtalet 
framstår som jämlikt och öppet för samtliga deltagare på ett liknande sätt.196 
Även respekten för de andra samtalsdeltagarna finns där.197 På detta sätt kan 
man se att samtalet har potential att ha en politisk jämlikhet som enligt 
Dryzek innebär att varje deltagare har lika stor möjlighet att påverka utfallet 
av överläggningen.198 Det finns dock företeelser i samtalet som pekar mot att 
det studerade cirkelsamtalet kanske inte alls uppfyller de krav eller villkor 
som teorierna för fram. På samtalets detaljnivå finner man handlingar som 
gör att man kan fråga sig hur dessa krav och villkor kan tolkas. Därmed kan 
man sätta ljus på fenomen som teorierna inte tydligt beaktar eller framhåller. 
I två avsnitt nedan beskrivs denna offentlighet genom att utgå från hur talet i 
samtalet organiseras av de deltagande och vilka konsekvenser det får för en 
överläggning enligt deliberativ demokratiteori. I det första avsnittet uppmärk-
sammas en motsättning mellan det studerade samtalets eget ideal om att en 
röst i taget ska höras och dess praktik där det titt som tätt hörs flera röster. 
Det andra avsnittet tar upp ett observerat fenomen som innebär att samtalets 
tempo och täthet varierar från en period till en annan vilket medför att till-
gängligheten till samtalets offentlighet skiftar. 

En röst i taget ska höras, men ofta hörs fler 
Ett av det studerade samtalets karaktäristiska drag är en observerad princip 
om att en röst i taget ska höras i en gemensamt skapad offentlighet. Den är 
intressant då den rör den deliberativa demokratiteorins centrala värden om 
jämlikhet och respekt. Därmed kan principen ses som medvetenhet om att 
samtalet ska ge samtliga lika möjlighet att yttra sig och lyssna till andras 
yttranden. Deliberativa demokratiteoretiker för inga explicita resonemang om 
att en röst i taget ska höras. Snarare förefaller det vara en självklarhet som de 
utgår från. Det handlar inte enbart om artighet eller hyfs att låta en person tala 
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till punkt utan en deliberativ kommunikation förutsätter att alla på ett jämlikt 
sätt kan ta ställning till det som yttras. Principen om att en röst i taget ska 
höras är således väsentlig för ett samtal där samtliga deltagare kan höra det 
andra säger. Det är en förutsättning för ett kollektivt resonemang som ska 
mynna ut i ett legitimt utfall. Ett sådant kräver att samtliga har haft möjlighet 
att reflektera och argumentera kring det som sägs. Om en röst i taget hörs 
göms inga yttranden under andras yttranden. Det gör samtalet till en öppen 
social arena som alla närvarande har tillgång till. Därmed finns möjlighet för 
en jämlik och öppen process där deltagarna har lika stor möjlighet att 
påverka. Cirkelsamtalets strävan om att en röst i taget ska höras är även ett 
uttryck för en respekt för andras rätt att komma till tals. Det minskar även 
risken för en förvrängd argumentation där någons möjlighet att yttra sig 
hindras.199  

Denna risk är verklighet i det studerade samtalet. Vid flera tillfällen 
återkommer sekvenser där det hörs fler än en röst i taget. Det beskrivs i 
denna studie med termerna centralt samtal och sidosamtal. Ett centralt samtal 
är det samtal som deltagarna samlats för att delta i och som ska vara 
tillgängligt för samtliga deltagare. Sidosamtal uppstår när en deltagare börjar 
tala trots att någon annan redan talar. Orsaker till sidosamtal kan vara att en 
deltagare inte kommer fram i det centrala samtalet eller att någon vill prata 
med någon om något annat än det som avhandlas i det centrala samtalet. 
 
 Lisa: ja fö- alla översvämningar [var kommer varför blir dä så mycket just nu] 

 (TILL ANNA) 
 Lars:              [vattenresurser att dä blir ökade 

 medeltemperaturen] [att dä blir mer stormar]  
 Anna:    [ja dä har (ja undrat ) mej också] (TILL LISA) 
 Per: äh 
 Lars: »o [stormar mä översvämning][ar o stormar o] [ nederbörd] (TILL 

 NILS) 
 Lisa:      [ja så vansinnigt överallt ] (TILL ANNA) 
 Anna:                      [eller också ] 
 ?:         [ja] 
 Anna: eller också [hörde man inte talas om dä förut ] (TILL LISA) 
 Nils:             [nederbördsområdena dom][kan (.) tar andra vägar] (TILL 

 LARS)  
 Lisa:        [nämen nu ä dä ju så att] [om 

 (XX)] (TILL ANNA) 
 Lars:                   [ja-a dä måste ju va dä] (.) [vindarna påverkar ju vindarna på 

 nått vis vet du] (TILL NILS) 
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Exemplet ovan visar att det sker ett meningsutbyte i två skilda interaktioner 
samtidigt. Lisa och Anna för ett samtal medan Lars och Nils för ett annat. 
Sidosamtal orsakar flera problem för teorin. Ett problem innebär att det inte 
finns någon respekt för den som redan pratar. Ytterligare ett problem rör de 
som lyssnar till argumentationen som får svårt att veta vartåt de ska rikta 
uppmärksamheten. Ännu ett problem med sidosamtalen är att de inte är 
öppna för samtliga deltagare. Det innebär att det finns inslag av privat och 
offentlig kommunikation i studiecirkelsamtalet. Sidosamtalens öde är dock 
att klinga ut, de är tillfälliga, vilket pekar på att principen om en röst i taget 
har en disciplinerande kraft. Tanken om det centrala samtalets existens är 
således alltid närvarande, och de som är involverade i sidosamtal vet att de 
måste sluta. Därmed finns en självdisciplinerande karaktär i samtalet. 

Tempo och täthet inverkar på samtalets öppenhet 
En annan företeelse som observerades i samtalet är en variation i samtalets 
tempo och täthet. Det innebär att samtalet inte förs på ett och samma sätt utan 
att det skiftar från en stund till en annan. Även i teorierna anas att det finns 
föreställningar om att överläggande samtals karaktär skiftar. Det tar sig 
uttryck i tankar om en argumentationskamp,200 om att talaren kan spela med 
åhörarnas känslor,201 eller att argumentation kan skapa ordning i ett över-
läggande samtal.202 I det studerade cirkelsamtalet växlar tempot och tätheten 
på sätt som minskar samtalets tillgänglighet. Samtalets praxis utmanar 
därmed teoriernas idéer om jämlikhet.  

Med tempo avses hur pass snabbt perioder med samtalssekvenser går. 
Det är snabbt i betydelsen att många yttranden kommer fram på kort tid, och 
tätt i betydelsen av att det knappt finns några pauser mellan yttrandena. 
Denna snabbhet och täthet ger samtalet sekvenser som är innehållsmässigt 
och handlingsmässigt kompakta. En gles samtalsperiod innehåller partier där 
innehållet tryter och pauserna är många och ibland långa. 

Talets täthet villkorar möjligheten för deltagare att komma fram i sam-
talets offentlighet. Ett glest samtal möjliggör för samtliga att ha tillträde och 
göra inlägg. I ett tätt samtal kan deltagare ha svårt att komma fram då sam-
talstrafiken kan vara svårgenomtränglig. Dessutom kan deltagares engage-
mang i stunden utestänga andra deltagare. Det täta samtalet utgör således 
hinder för deltagare att yttra sig. Om man betraktar samtalets offentlighet 
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som det som blir öppet och tillgängligt innebär ett tätt samtal bekymmer för 
den deliberativa demokratiteorin.203  

I det studerade samtalet har vissa deltagare svårare än andra att komma 
fram i täta samtalsperioder. De tre mest dominerande i samtalet är cirkeldel-
tagarna Lars, Ola och Per. Samtalsutdragen som används i detta och de tre 
följande resultatkapitlen återger detta. Det innebär att dessa tre deltagare syns 
ha mer talutrymme än de andra. Samtidigt måste det understrykas att delta-
gare i en överläggning ska ha lika rätt och möjlighet yttra sig.204 Det innebär 
inte att de måste yttra sig. De går inte att tvinga någon att yttra sig i demo-
kratiska överläggningar.205 

Pauser och tystnad är väsentliga för ett öppet samtal  
Tystnad och pauser mellan yttranden är väsentligt för att det ska finnas ett 
öppet samtal. Trots att det i det närmaste framstår som ett krav för de villkor 
som teorierna ställer på överläggningar berörs inte denna praktiska aspekt av 
kommunikationen. I detta avsnitt framhålls tre sätt där pauser och tystnader 
bidrar till det studerade cirkelsamtalets organisation.  

Ett sätt varpå pauser och tystnad organiserar samtalet på ett mer över-
gripande plan är att det finns två typer av samtalsskeden. Med skeden avser 
jag en serie av sekvenser som hålls samman av ett tempo och en täthet. I det 
studerade cirkelsamtalet iakttogs samtalsskeden som till övervägande delen 
var intensiva i termer av att det var tätt mellan yttranden vilket även tog sig 
uttryck i att dessa skeden av samtalet hade ett högt tempo. Andra skeden var 
glesare vilket innebar att det fanns tydligare pauser mellan yttranden vilket 
även gav dessa perioder ett lugnare tempo. I täta samtalsskeden har inte 
samtliga deltagare möjlighet att komma in i samtalet. De glesa samtals-
skedena ger ett öppet samtal där samtliga deltagare kan komma fram.  

En annan funktion som pauser och tystnad har för samtalet är det ger 
uttryck för att en samtalsperiod är slut. När deltagarna är färdiga med att tala 
om ett visst samtalstema glesnar samtalet vilket tar sig uttryck i sekvenser 
med pauser. Periodavslutningarna präglas av sekvenser med lite tal och 
mycket tystnad. Detta kan ses som ett kollektivt beslut om att det är slut på 
ett tema. I dessa faser finns ett slags slutsignal som innebär att det de har talat 
om är slut. Slutsignalen har formen av ett nästan omärkbart hummande eller 
tyst mumlande �ja ja�.  

På detta sätt bidrar tystnaden till ett beslut om att byta samtalsämne. 
Cirkeldeltagarna gör en intersubjektiv bedömning av att en samtalsperiod är 
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slut vilket sker genom att de tystnar. Samtidigt finns det i tystnaden en för-
väntan på att de ska fortsätta att diskutera ett nytt ämne. Det innebär att 
någon måste ta upp ett nytt samtalsämne. Tystnaden hyser därmed ett tvång 
om en fortsättning. Detta pekar på en företeelse som teorierna tar för given, 
nämligen att det finns någon som talar och någon som lyssnar i en 
överläggning. I teorierna finns en utgångspunkt om att de som samlas för att 
överlägga vill och har något att säga. Om det blir tyst i överläggningen så 
måste någon yttra något. 

Ett tredje sätt som tystnad för med sig kan även ses hos enskilda 
deltagare. En del är tysta i stora delar av samtalet medan andra talar mycket. 
De senare har alltid något att säga om i princip alla samtalsämnen. Även 
deltagare som ofta talar mycket kan tystna för att bara sitta och lyssna under 
en längre period.  

Innehållet ordnar samtalet 
Samtalets innehåll formas i meningsutbyten mellan cirkeldeltagare. Den deli-
berativa demokratiteorin förhåller sig till processer eller procedurer men ut-
går hela tiden från att det finns ett innehåll. Den deliberativa demokratiteorin 
framhåller vikten av att medborgarna överlägger kring normer i samhället. I 
övrigt lämnar teorin innehållet utan att specificera vad som bör, kan eller ska 
överläggas. Teorin lämnar över till de överläggande att avgöra vad som är 
lämpligt att uppmärksamma och bilda åsikter kring.  

I det studerade cirkelsamtalet kan deltagarna i hög grad påverka vad de 
vill diskutera. Samtalet har inte ett på förhand fastlagt syfte eller något krav 
om att nå ett resultat. Deltagare beskriver det själva som att de emellanåt 
svävar ut och pratar om allt möjligt. En övergripande ordningsskapande prin-
cip för deltagarna återfinns dock i cirkelmaterialet. Det ger en agenda för det 
som ska diskuteras i samtalet. Samtidigt har deltagarna utvecklat en ordning i 
vilken det är tillåtet att segla ut och bort från cirkelmaterialet. Detta för att det 
i sig inte har svaret på allt. 
  
 Eva: ja men dä står ingenstans  
 Lars: nä men ungefär så (..) 
 Per: ja dä ä bra material vi kan tolkat precis som vi vill  
 FLER: (SKRATTAR) 
 Lars: ja (�) 
 Ola: men dä ä tur dä (�) 
 Lars: nä går väl inte o fastställa nåra exakta (..) dä ä väl lite bedömningar dä 

 här (..) 
 



 

75 

En annan ursäkt är att i de ämnen kring hållbar utveckling som de diskuterar 
hänger allt på något sätt ihop. Det ger en tillåtande hållning till resonemang 
som för samtalets innehåll bort från det innehåll cirkelmaterialet presenterar.  
 
 Anna: jaha ni tycker att det hör ihop mä dä här  
 Alla?: (SKRATTAR) 
 Per: allt hör ihop 
 Ola: dä hör ihop mä miljön  
 Per: he= 
 Anna: =jaha= 
 Per: =hela livet hör ihop  
 Anna: ja ja  
 Per: jo jo (..) 

 
Medvetenheten om att de svävar ut pekar på att det finns förväntningar om att 
resonera kring vissa företeelser. På detta sätt kan man se att det finns förvänt-
ningar om att det bestämda samtalstemat ska föras på ett visst sätt. Att det 
finns ett visst innehåll, eller riktning för innehållet, är en förutsättning för 
överläggande samtal. Detta rimmar med Benhabibs tanke om att deltagarna 
har rätt att ställa frågor och opponera sig kring dagordningsnära frågor.206 

Samtalets ordning och innehåll 
Cirkelns tema och cirkelmaterialet ramar in det samtalsinnehåll som del-
tagarna överlägger kring. Möjligtvis kan dessa ramar ses störa en idé om ett 
fritt och otvunget samtal då det tvingar på ett visst innehåll. Deltagarna är 
således inte fria att tala om vad de vill. Cirkelns tema och cirkelmaterialet 
kan alltså ses vara tvingande för deltagarnas samtal. I det praktiska cirkel-
utövandet blir studiecirkelmaterialet, med dess innehåll och diskussions-
frågor, vägledande för det de diskuterar. Deltagarnas ambition att försöka 
följa cirkelns tema om hållbar utveckling skulle kunna ses hämma en fri 
överläggning. Denna tolkning av ett tvångsfritt samtal må vara väl 
hårddragen men till syvende och sist måste ett överläggande samtal handla 
om något. Det är för detta något som folk samlas och använder sin rätt att 
delta i överläggningar. Syftet med att delta i överläggningar kan till exempel 
vara att lösa problem eller ta ställning till stundande politiska beslut.207 Det 
innebär att teorierna utgår från att deltagarna vet vad de ska överlägga kring. 
Det man inte vet är hur frågan behandlas då det avgörs av de överläggande. 
Tvångsfriheten som den deliberativa demokratin framhåller handlar om att 

                                                
206 Benhabib, S. (1996). 
207 ibid.  



 

76 

ingen ska kunna tvinga på någon ett förslag eller resultat.208 Detsamma kan 
sägas gälla även för den studerade studiecirkeln. Den utgör i sig inget delibe-
rativt forum där deltagarnas resultat används som ett deltagardemokratiskt in-
slag i någon beslutsprocess. Cirkeldeltagarna är med i cirkeln av fri vilja.  

I det studerade samtalet illustreras detta med att deltagarna å ena sidan 
har cirkelmaterialet som utgångspunkt, och å andra sidan har egna frågor och 
exempel som utgångspunkt. Det leder till att deltagarna skapar sitt eget inne-
håll på basis av det som bland annat cirkelmaterialet förmedlar. Samtidigt 
som de håller sig till det innehåll som någon för dem avlägsen person satt 
ihop (i form av ett cirkelmaterial) håller de en distans till innehållet. De tolkar 
det och förstår det på sitt sätt. Här framkommer en väsentlig företeelse i sam-
talet, nämligen att deltagarna formar det de pratar om. Enskilda deltagares 
synsätt och åsikter möter andras. På detta sätt delger cirkeldeltagarna var-
andra sina funderingar och tankar kring det de pratar om. 

Yttrande fälls i samtalsinterna kontexter 
En företeelse som är tydlig i det studerade cirkelsamtalet är att cirkeldel-
tagarnas yttranden fälls i olika inre samtalskontexter. Detta ger en bild av ett 
samtal som komplicerar den enkla indelningen i argument å ena sidan och 
andra kommunikationsformer å den andra sidan. Denna indelning användes i 
ett tidigare kapitel för att skilja mellan det rationella argumentets och den re-
toriska traditionens överläggning. I det studerade samtalet är det två slag av 
inre samtalskontexter som har observerats. Den första samtalskontexten som 
beskrivs nedan kallas för kollektiv samtalskontext. Den kollektiva kontexten 
karakteriseras av sättet som deltagarna kommunicerar med varandra. Därefter 
beskrivs en individuell samtalskontext som är knuten till enskilda deltagares 
sätt att resonera. I dessa är enskilda deltagares åsikter meningsbärande. 

Kollektiva kontexter ger skilda resonemang 
Handlandet i cirkelsamtalet är knutet till tre inre samtalskontexter. Dessa på-
verkar hur innehållet i samtalet förs fram. Här nedan beskrivs de som 
debatterande, undervisande och utredande kontexter. De två första, den 
debatterande kontexten och den undervisande kontexten, kännetecknas av de-
duktiva resonemang. Deltagarna utgår i dessa kontexter från en övertygelse 
om hur något förhåller sig vilket innebär att egna uppfattningar och över-
tygelser driver resonemanget. Den utredande kontexten har en mer induktiv 
prägel. Tillsammans försöker deltagare sluta sig till hur någonting förhåller 
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sig genom att bidra med egna uppfattningar.209 Även Ryfe har noterat att 
deltagare i överläggningar använder sig av olika uttryckssätt som till exempel 
att undervisa, att debattera och att argumentera.210 

En debatterande samtalskontext 

En debatterande samtalskontext innebär att cirkeldeltagare debatterar med 
varandra. Med debatt avses en kommunikationsform som kännetecknas av att 
deltagare utgår från sina egna uppfattningar om hur något förhåller sig. Det 
innebär att känsligheten för innehållet i andras inlägg är svag. Det handlar 
snarare om att övertyga andra om fördelen i det egna resonemanget än att 
själv kunna bli övertygad. Deltagare står helt enkelt för åsikter som strider 
mot det som andra står för.211 Här finner man att deltagarnas egna käpphästar 
är väsentliga utgångspunkter för deras resonemang.212 De anför på detta sätt 
sina egna ståndpunkter. Det kan beskrivas som att de med deltagarrelativa 
intressen driver sina argument och kan motivera varför de inte vill anta den 
andres argument som sitt.213 

En sida av debatten mellan åsikter är att det uppstår konkurrens vilket gör 
den hetsig. Två deltagare vars uppfattning skiljer sig åt kan försöka övertyga 
varandra om att den andre har en felaktig uppfattning. Deltagare vill inte 
gärna ge sig utan de står på sig. På så sätt möts olika viljor där man hellre vill 
övertyga den andre än att lyssna till henne. Det ger en konkurrenssituation 
där känslor tillåts komma fram vilket vid enstaka tillfällen tar sig uttryck i att 
deltagare blir irriterade och förbannade i argumentationen. Dels är det 
samtalstonen som avslöjar att någon är engagerat irriterad, dels förstärker 
även kroppen personens irriterade känsla när till exempel handflatan slås i 
bordet.  

Den debatterande samtalskontexten utgår således från partiska, eller 
deltagarrelativa, intressen. I det studerade samtalet är de debatterande 
samtalskontexterna väsentliga inslag. Det finns ett accepterande drag för att 
deltagare såväl driver sina egna ståndpunkter som att de emellanåt blir 
irriterade. Ett debatterande samtal faller utanför vad en del menar vara en 
kommunikation som rimmar med deliberativ demokrati.214 Den kan ses vara 
ett utryck för den strategiska kommunikation som Habermas inte anser vara 
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förenlig med överläggningar om etiska och moraliska normer.215 En motsatt 
hållning finner man hos Young och Dryzek som öppnar för övertalning.216 

En undervisande samtalskontext 

En undervisande samtalskontext uppstår när någon tar talutrymme för att 
berätta för de andra hur något förhåller sig. Här handlar det om att samtalet 
kommer in på ett område eller en fråga som en deltagare kan. Deltagaren kan 
ha erfarenhet av detta på olika sätt. Antingen har hon eller han arbetat med 
något eller så kan det vara ett intresse som någon har som ligger till grund för 
undervisandet. En aspekt av den undervisande situationen är att den som tar 
sig positionen att undervisa samtidigt får en roll som expert. 

Det är på eget initiativ som man tar sig denna position. Den konstitueras 
kollektivt då övriga lyssnar och ställer frågor. Dessutom kan man återkomma 
till denne person senare och ställa frågor eller undra hur något förhåller sig. 
Deltagarna har således lärt sig vilken typ av ställningstaganden som vissa 
personer har. 

Med Youngs sätt att beskriva överläggningens kommunikation kan den 
undervisande samtalskontexten beskrivas som en form av berättelse. Då 
andra lyssnar kan det ses som att andra inte bara lyssnar och visar respekt för 
det den andre säger utan även som en möjlighet att ta del av det som 
berättas.217 

En utredande samtalskontext 

En tredje inre samtalskontext som observerats i samtalet kännetecknas av att 
deltagarna ägnar sig åt ett kollektivt utredande. Tillsammans försöker de ta 
reda på hur någonting förhåller sig. Utredandet innebär ett kollektivt prövan-
de av de frågor och ämnen som kommer upp i samtalet. Drivkraften är att 
diskutera de uppgifter man har i frågan för att försöka komma fram till ett 
rimligt antagande om hur något förhåller sig. Om ett miljöspörsmål utreds 
kan det handla om att ta reda på vad en viss kemikalie är för något, eller vad 
trasiga kylskåp egentligen vållar för skada. Deltagarna vill i dessa situationer 
veta innan de kan ta ställning. Oftast är det snarare uppgifter av faktakaraktär 
än åsikter som blir föremål för utredande.  

Det kollektiva tar sig uttryck i att deltagarna delger varandra det de vet. 
Dessa perioder kan liknas vid en rationell argumentation då de önskar bidra 
med sina synpunkter om hur något faktiskt förhåller sig. De lämnar här del-
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tagarrelativa skäl därhän och lutar sig i stället mot den kollektiva processen 
för att finna svar.218 Här anas ett opartiskt resonemang då det viktiga är att 
finna något gemensamt. Den kollektiva dimensionen i detta utredande stryker 
under det flera teoretiker framhåller vara överläggandets poäng, nämligen att 
tillsammans försöka göra sig kloka och skapa mening kring vissa frågor.  

Kännetecknande för kommunikationen i den utredande samtalskontexten 
är att den har en gemensam strävan och ett gemensamt fokus. Sättet som 
dessa resonemang sker på minner om den idealiserade bild av det bättre 
argumentet som Habermas har skrivit om.219 Det innebär att det är innehållet 
som driver samtalet framåt snarare än någons på förhand bestämda åsikt. 
Detta pekar på en öppenhet i samtalet som drivs av deltagares vilja att vilja 
veta hur något förhåller sig. 

En individuell kontext ger argumentationslinjer 
En annan typ av samtalskontext som ett yttrande fälls i är det som här kallas 
för individuella argumentationslinjer.220 En argumentationslinje innebär att 
deltagare har ett sätt att argumentera som utgår från deras erfarenheter, upp-
fattningar och åsikter. De individuella argumentationslinjerna binder ihop en-
skilda deltagares yttranden i olika samtalsperioder och sätter dem samman till 
en komplex åsiktsgrund. Varje enskilt yttrande en deltagare fäller i cirkel-
samtalet formar dennes argumentationslinje. Cirkeldeltagare kan återkomma 
till vissa teman eller mer djupgående utgångspunkter för sina resonemang. 
Allteftersom de bidrar med yttranden i samtalet framträder deras åsikter. Här 
anas det Benhabib uttrycker som att �vemheten� hos den andre träder fram.221 
Argumentationslinjerna har den funktion som Young tillskriver berättelser, 
det vill säga att de för fram den enskildes erfarenheter och värderingar.222 De 
individuella argumentationslinjerna sätter ett enskilt yttrande i relation till en 
deltagares tidigare yttranden. Därmed bidrar de med ett sammanhang för 
detta yttrande som påminner om en berättelse då det finns en röd tråd som 
förbinder en persons yttranden. En deltagares berättelse är därmed inte 
nödvändigtvis knuten till ett längre yttrande utan till en serie av yttranden. 
Individuella argumentationslinjerna framträder således över tid. En annan 
tolkning av de individuella argumentationslinjer är som en form av diskurser 
i Dryzeks mening. Argumentationslinjerna sätter ramar, eller ger 
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kontextualiseringar, för enskilda deltagares sätt att resonera. De framhåller 
deltagares partikulära hållning i olika frågor.223  

 
 Anna: ja men får nog stryka ett tjockt streck under befolkningsökning  
 Lars: dä får vi göra  
 FLER: (SKRATTAR)  
 Lars: dä ringar vi in mä rött  
 Per: va dä pos- 
 Anna: =ja 
 Per: va dä positivt eller va (.) näe  
 Anna: mm (..) ja dä ä Lars käpphäst  
 
Det Anna visar i samtalsutdraget är att hon har lärt sig att Lars återkommer 
till en viss typ av resonemang i sina yttranden. Det hon uppmärksammar är 
att befolkningsökningar är ett ämne som Lars ofta har nämnt i sina 
naturetiska resonemang om människans påverkan på jorden.  

Egna erfarenheter och kunskaper är väsentliga och ligger till grund för 
hur deltagarna handlar i till exempel agiterande och undervisande sekvenser. 
De egna åsikterna skapar ett engagemang som påverkar hur enskilda del-
tagare pratar. Det visar en koppling mellan innehåll och yttrandens fram-
förande. Den kan leda till att näven slås i bordet. I dessa situationer har de an-
dra fel. För att nå ut med den egna åsikten är man beredd att ta strid. 

De argumentationslinjer som framträder tydligast återfinns hos dem som 
talar mest. Deras åsikter och uppfattningar blir synliga för de andra. De som 
talar i mindre utsträckning exponerar inte sina åsikter på samma sätt varpå de 
blir svårare att komma åt.224 Den möjlighet några deliberativa demokratiteo-
retiker lyfter fram om att inte behöva avslöja allt skapar en obalans i sam-
talet.225 Obalansen består i att samtliga inte torgför sina åsikter i samma ut-
sträckning. Cirkeldeltagare som pratar mycket skapar tydligare individuella 
argumentationslinjer än de som inte fäller så många yttranden. 

Yttranden 
Den åtskillnad som jag gjorde i ett tidigare kapitel mellan rationella och reto-
riska överläggningar utgick bland annat från att teorierna anför olika 
antaganden om yttranden som lämpar sig för överläggningar. Nedan beskrivs 
de grova linjerna i cirkelsamtalets kommunikation beträffande yttrandens 
karaktär. Sättet som åsikter förs fram på är centralt i den indelning av 
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deliberativ demokratiteori som nyttjas i denna avhandling. Den retoriska 
genren framhåller en mer tolerant hållning gentemot framförandet än den 
rationella. Motivet till det är att få en mer öppen och tillåtande överläggning.  

Åsiktsbärande yttranden och korta tyckanden  
Genom samtalet finner man att yttranden av olika slag bidrar till det kollek-
tiva meningsskapandet. I den kommande texten skiljs det mellan åsikts-
bärande yttranden och tyckanden. Benämningarna av dessa yttranden 
urskiljer yttrandenas särdrag sett till deras innehåll. Det ena slaget innebär att 
yttranden har ett innehåll som för fram en åsikt hos deltagare. Dessa 
yttranden förmedlar således något som kan betraktas som en åsikt eller del av 
en åsikt. Det andra slaget av yttranden för fram kortare tyckanden vars 
karaktär mer är av slaget invändningar, påståenden eller konstateranden kring 
något som någon har sagt. Denna åtskillnad anas även i Habermas åtskillnad 
mellan empiriska attityder och argument. Tyckanden uttrycker snarare 
empiriska attityder än en argumentation med kritiserbara ja- eller nej-
ställningstaganden.226 Det är just avsaknaden av ett kritiserbart 
ställningstagande som skiljer dessa slag av yttranden åt. Tyckanden anför inte 
några åsiktsknutna ställningstaganden. Dessa två slag av yttranden är 
väsentliga för det kollektiva meningsskapandet i samtalet. Om ett tyckande 
riktas mot någons åsiktsbärande yttrande finner man att denna kritik kan 
pröva såväl yttrandets innehåll som den person som fäller yttrandet. Dessa 
korta yttranden med sin kommenterande karaktär är väsentliga då de lyfter 
fram nya aspekter eller dimensioner kring det deltagarna resonerar kring. På 
så sätt utgör de en väsentlig del i gruppens åsiktsbildande. Dessa yttrandens 
kommenterande funktion, som ibland har formen av frågor, minner om den 
roll Young ger frågor i överläggningar. De får den som anför något att 
förklara något vidare eller ge ytterligare klargöranden kring sitt 
resonemang.227 

För samtalet är dessa korta yttranden meningsfulla. De korta yttrandena 
öppnar för möjligheten att betrakta argument vidare än endast så som den ra-
tionella argumentationen gör. Sett med det studerade samtalet är detta ett väl 
snävt argumentbegrepp. Därför används här ett argumentbegrepp som 
rymmer fler former av yttranden än det som ställer krav på en rationell 
uppbyggnad med skäl. Därmed är det möjligt att se att berättelser, analogier 
eller andra uttrycksformer bär fram argumenten. Det innebär att argument i 
det studerade cirkelsamtalet kan föras fram mer indirekt beroende på 
sammanhang. Argument används här med en generösare innebörd än den 
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som i kapitlet om deliberativ demokratiteori starkt band argumentbegreppet 
till den rationella argumentationens mer slutsatsledande resonemang. 

Yttranden som intervenerar i andras argumentation 
De åsiktsbärande eller tyckande yttrandena används ibland för att intervenera 
i andras argumentation. Det innebär att någon berövas möjligheten att 
fullfölja sitt resonemang. Antingen ger någon sig rätten att fullfölja eller 
bryta av någons yttrande. Kanske är det rimligt att personer inte kan stilla sig 
utan låter sig ryckas med av sitt engagemang vilket medför att de talar när 
någon redan talar. 

Med den deliberativa demokratiteorins framhärdande av allas rätt att få 
tala och göra sin röst hörd medför denna typ av yttranden ett slags icke-
önskvärt agerande. Att bryta in och avbryta någon annan är ju ett brott mot de 
deliberativa teoriernas tankar om allas rätt att få framföra sina yttranden. Att 
intervenera i andras yttrande innebär att hindra någons frihet att tala fritt till 
de andra i överläggningen som lyssnar. Det innebär att andra maktanspråk än 
det i det bättre argumentet tar plats. Konsekvensen blir att någon hindras från 
att föra fram sina yttranden på ett fritt sätt. Därmed smyger sig tvång in i 
samtalet som gör att det öppna samtalet dels stängs, dels blir icke-tvångsfritt. 
Detta strider alltså mot olika former av diskursetik,228eller erkännande av sina 
kamraters resonemang229eller grunderna för samtalets politiska legitimi-
tet,230som teorierna om överläggande för fram. Nedan beskrivs några huvud-
sakliga drag i hur deltagare intervenerar i sina kamraters yttranden. 

Bryta in med ett eget yttrande när någon annan talar  
När samtalets karaktär beskrevs ovan användes termer som tätt samtal och 
sidosamtal. De senare kännetecknas av att fler än en röst hörs samtidigt i 
samtalet. Det är ett uttryck för att någon intervenerar i någon annans 
yttranden. Sett ur den deliberativa demokratiteorin skapar det problem då alla 
inte kan ta del av det som yttras. Att deltagare bryter in när någon annan 
pratar är vanligt förekommande i det studerade samtalet. Det sker plötsligt 
och utan hänsyn till den som redan pratar. Den som bryter in har något att 
säga som inte kan vänta. Här anas tre varianter. 

Den första varianten är att någon säger något som någon annan vill svara 
direkt på. Det inbrytande yttrandet förhåller sig till det yttrande man bryter. 
Det är en direkt replik på det någon säger. Konsekvensen blir att den första 

                                                
228 Habermas, J. (1996b); Benhabib, S. (1996). 
229 Young, I. M. (2000). 
230 Dryzek, J. S. (2000). 



 

83 

talaren tvingas bryta sitt resonemang för att i stället lyssna på den andres 
inlägg. 

Ett annat sätt som deltagare intervenerar i någons yttrande sker genom att 
de tar över och avslutar det. De fyller i med det de tror att någon ska säga. I 
detta finns ett inslag av att underförstå någon annans yttrande. På detta sätt 
framkommer ett visst meningsinnehåll. De som är parter i detta skapande, 
oftast två, delar syfte och innehåll. Den som fyller i vet vad den första vill 
säga varpå de är involverade i ett kollektivt skapat yttrande i samtalet. Detta 
innebär att den andra personen underförstår en mening i den första personens 
yttrande innan denna hunnit tala färdigt. Även om man nu underförstår 
varandra, vilket antyder en intersubjektiv förståelse, hindras någon från att 
fullfölja sitt resonemang.  
 
 Eva: ja-a att odla orkidéer i ställe för  
 Anna: mm 
 Eva: »en massa annat (HARKLAR SIG) 
 Anna: älände (.) ja 
 
Den andra varianten innebär att någon bryter in med ett nytt samtalsämne 
som inte följer pågående samtalsämne. Detta innebär att ett meningsutbyte 
mellan två eller fler deltagare bryts av någon annan. En sådan inbrytning 
överrumplar de övriga. Då de andra inte direkt förstår vad som avses kan de 
har de svårt att förstå och tolka yttrandet. I exemplet nedan pratar Lars om 
befolkningsökning och krig. De andra lyssnar till honom och hans 
resonemang när Inga bryter in i samtalet med ett yttrande som har ett nytt 
samtalsinnehåll.  
 
 Lars: men inte genom att hålla på o bomba varandra  
 Anna: näe 
 Lars: däe 
 Per: näe 
 Lars: dä ä lite felaktig metod 
 Per: dä går lite fel ja 
 ?: mm 
 Nils: (dä står dä är grumligt dä här)  (TILL ANNA DE TITTAR I HÄFTEN) 
 Inga: när de inte får ha så mycket barn de sa ju att de hittat masser av nyfödda 

 barn (.) på ett ställe de gjort å mä i Kina eller var var dä masser mä 
 nyfödda barn (i X) flera dar 

 ?: i Kin- 
 Inga: döde som de har döde  
 ?: ja 
 Lisa: dom hade hittat dom dom var iväg skickade på ett tåg en massa spädbarn  
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Här är det Lisa som förklarar vad det är som Inga menar med sitt yttrande. 
Konsekvensen detta får för samtalet är att Lars pågående resonemang 
avbryts. Istället är det Ingas yttrande som ägnas uppmärksamhet. Detta pekar 
på att cirkeldeltagarnas interveneringar bidrar till att bryta tidigare och skapa 
nya samtalsämnen.  

Högläsning ur cirkelmaterialet och andra texter 
En form av yttranden i cirkelsamtalet består av högläsning av texter. Be-
arbetningen av cirkelmaterialet sker genom att deltagare läser högt ur det 
innan de börjar diskutera. De delar på uppgiften genom att läsa ur cirkel-
materialet. Det medför en typ av yttranden som innebär att deltagarna låter 
sin röst bli till budbärare av cirkelmaterialet. När de läser upp det som står 
förmedlar de en icke-tolkad version av innehållet. Två av cirkeldeltagarna be-
höver dock inte läsa högt då de har nedsatt syn. Att bearbeta cirkelmaterialet 
genom högläsning kan därmed ses ha en demokratisk poäng då det möjliggör 
för alla att kunna ta del av texten. Högläsningen ger dessa annars utestängda 
personer en möjlighet att ta del av den argumentation som deras cirkelmate-
rial för. I exemplet nedan är det Nils som har svårt att läsa varpå han ber 
någon att läsa ett par rader.  

 
 Nils: läs dom där två första raderna här  
 Anna: mm (..) 
 Lars: ja vi kan ju börja här  
 Nils: ja  
 ?: mm 
 Anna: ska jag börja  
 Lars: [ja (X)] 
 Nils [ja gör ] dä dä här är bara grummel (ändå) 
 
Högläsning nyttjas även av en deltagare som läser högt ur ett eget material. 
Hon har med sig texter som hon läser högt ur vid ett tillfälle. Denna hög-
läsning används av henne för att föra ut ett visst innehåll. Det är hon som valt 
sitt textmaterial och tagit med det till cirkelträffen. Till skillnad från 
högläsning ur cirkelmaterialet handlar denna senare högläsning om att nå ut 
med en egen berättelse. I detta fall används det för att stärka något man talar 
om eller för att kunna föra ut något man är intresserad av. På detta sätt 
används fakta och information som förutsätts berätta om hur något förhåller 
sig eller är. Det man som deltagare läser kan vara kortare poänger i en text 
som stryker under det någon vill framföra. Eller så kan en deltagare läsa 
längre stycken i en undervisande stil för att mer tala om att så här är det. 
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Skillnaden mot den tidigare typen av högläsning är att denna har i syfte att 
föra fram en privat poäng.  

 
 Eva:  i dä här matrialet som handlar om (..) som är för (..) ungdomarna (.) så 

 finns dä (.) ääh (.) ä ju nåra- (.) har ju nåra år på nacken men (.) dä står i 
 alla fall att dä finns två stora folkgrupper i Sri Lanka dom bor i var sin 
 del av landet (.) tamilerna bor i norr o singaleserna i söder (ö) på grund 
 av inbördeskriget har många människor tvingats att fly från sina hem (..) 

 
I detta fall är det Eva som läser ur ett textmaterial om Sri Lanka. Som vi ser i 
exemplet nedan förklarar hon för de andra vad det är hon läser. Hon har 
tidigare varit engagerad i insamlingsarbete till Sri Lanka och även besökt 
landet. 

Ordningsskapande yttranden  
Olika slag av ordningsfrågor finns i cirkelsamtalet. Gemensamt för dessa är 
att de har en metakommunikativ karaktär. De kommunicerar något om den 
egna kommunikationen. Det som skiljer dessa tre ordningsfrågor åt är att de 
bär på skilda logiker för vem och vad ordningen gäller. Det man finner är att 
alla har rätt att fälla denna typ av ordningsskapande yttranden. Detta rimmar 
med Benhabibs tanke om att deltagarna har rätt att resa frågor och opponera 
sig kring dagordningsnära frågor.231  

En typ ordningsfråga har fokus på innehållet i det samtal som samtliga 
runt bordet är del av. En sida av dessa pekar på att samtalet tappar fokus. Nå-
gon deltagare upplever att de håller på att tappa tråden eller att de har börjat 
prata om något som upplevs ovidkommande. En annan sida som är knutet till 
innehållet är deras behandling av cirkelmaterialet där deltagare kan peka på 
att de borde läsa vissa delar av det innan de börjar resonera om ett ämne. I 
exemplet nedan är det Nils som önskar att de inte ska sitta och bara prata utan 
ta reda på det de söker efter genom att läsa i cirkelmaterialet. 
 
 Nils: ja tycker vi ska läsa dä här så får vi ju (.)  
 Lars: ja vi kan börja här 
 Nils: »bakgrund 
En annan typ av ordningsfråga har till syfte att skapa ordning för den egna 
förståelsen av det de resonerar om i samtalet. Här handlar det om att göra 
klart för sig vad saker och ting innebär. Detta sker såväl i det centrala 
samtalet som i sidosamtal. Denna ordningsfråga handlar alltså om att för sig 
själv reda ut vad de pratar om. 

                                                
231 Benhabib, S. (1996). 
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 Anna: drönare är försvagade säger han (.) va pratar han om  
 Lars: gubbarna  
 FLER: (SKRATTAR) 
 Anna: jasså gubbarna  
 Inga: drönarna ä försvagade 
 Per: dä ä gu- männen i i  Sri Lanka (.) 
 Anna: jasså ja (.) ja (..) [ja] 
 
Den tredje formen av ordningsfråga handlar om att skapa ordning i samtalet i 
relation till en längre kafferast, när de ska sluta cirkeln för dagen eller hur 
många cirkelträffar man tycker man behöver ha. Ser man till cirkelträffarna 
som ett enda långt cirkelsamtal innebär det att det är avbrott i samtalet som 
deltagare tar upp till resonemang. Kafferasten har ingen fast tid utan den 
kommer när resonemangen i samtalet tillåter att ta rast. Likaså är inte 
sluttiden för varje cirkelträff fast.  

 
 Anna: nä nu vill vi ha kaffe (VISKAR TYST) 
 Per: va va dä Lisa hade för förslag ja kommer inte ihåg riktigt 
 Lisa: nä ja tänkte nu får nån annan  
 FLER: (SKRATTAR) 
 Eva: ja ha  
 Lars: ska vi köra bilen på kaffe  
 FLER: (SKRATTAR) 
 
Slutligen finner man ett ordningsskapande som utgår från en bedömning av 
andras sätt att resonera. Det innebär att någon vill att några andra ska avbryta 
sin argumentation då man upplever att den inte leder någon vart. De andras 
meningsutbyte upplevs som en tvist som inte kommer att lösas. I exemplet 
nedan har Jon tröttnat på Lars och Pers debatterande.  

 
 Jon: de får sitte för sej själva (.) ni hör ju själva 
 Lars: utan dä va där ja sa tvärs om att man skulle kapa  o sänka lönerna 
 Per: ja (.) ja ja (.) ja  
 Lars: o då åstadkommer man förbättring 
 Per: men  
 Lars: sänker man kostnaderna 
 Per: ja tror inte dä ä många i fack sammanhang o så vidare som håller mä dej 

 om  att inte dom som (.) har lägre löner ska få bättre löner (.) 
 förhållandevis mot dom som har bättre betalt i dag 

 Lars: jo dä ä ju dä ja säger� 
 Eva: dä ä ju precis dä han säger (SKRATTAR) 
 Inga: (SKRATTAR) 
 Per: nä nä 
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 Lars: resultatet blir så  
 Per: du du vill ju inte att  
 Jon: fa-an (LUTAR SIG BAKÅT) kan vi få lite kaffe snart 
 
Dessa fyra exempel visar olika slag av ordningsfrågor i cirkelsamtalet. De två 
första slagen handlar om att skapa ordning kring innehållet. I dessa utgår del-
tagare från innehållsliga aspekter för att bringa ordning. De andra slagen av 
ordningsfrågor handlar om att bestämma avbrott i samtalet eller om att till-
rättavisa andra för det sätt som de resonerar på.  

Yttranden som sätter känslor i fokus 
En uppsättning av yttranden spelar med känslor hos antingen dem som 
lyssnar eller den som fäller yttrandet. Det känslomässiga färgandet förstärker 
yttranden. Poängen är att understryka något i yttrandets innehåll. Betraktas 
cirkelsamtalet med deliberativ demokratiteori finner man att just känslors in-
volvering i överläggandet verkar vara en teoretisk vattendelare. Det rationella 
argumentets överläggning städar undan känslor då de är icke-kognitiva och 
hindrar förnuftiga omdömen och därmed en rationell argumentation.232 Det 
känslomässiga står i vägen för universella omdömen som kan demonstreras 
med förnuftet. Annorlunda är det i den retoriska överläggande traditionen 
som är mer tillåtande för känslor. Dryzek menar dock att så länge de inte är 
tvingande är det möjligt att tillåta känsloyttranden.233 

Exempel sätter det nära i fokus 
En företeelse som är återkommande i samtalet är att cirkeldeltagarna försöker 
göra svåra och abstrakta resonemang enkla och konkreta med hjälp av exem-
pel. Exemplen används för att illustrera hur någon resonerar. Kännetecknan-
de är att de utgår från något som är nära deltagarna. Med andra ord har de ett 
tydligt drag av att anpassas efter dem som lyssnar. Det tar sig till exempel ut-
tryck i att övergripande resonemang sätts in i närgeografiska förhållanden. På 
detta sätt används något alla känner till för att illustrera något mer abstrakt 
och övergripande. I exemplet nedan pratar de om vilken möjlighet som 
upplysningskampanjer har för att lyckas föra ut budskap.  

 
 Ola: ja men kan dä va dä (..) nä ja gick  hit (..) då mötte ja två flicker (.) här 

 nere på (X)-gatan 
 ?: mm 

                                                
232 O�Neill, J. (2002). 
233 Dryzek, J. S. (2000). 
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 Ola: »i va kunde de va (.) sexton sjutton års åldern (.) mä varsin cigarett (.) 
 vem i Sverige vet inte att dä ä farligt att röka 

 Anna: alla 
 Ola: ja 
 Per: mm 
 Ola: hur ska du då kunna lära dom här att alkohol är farligt dom kanske 

 varken kan läsa eller skriva (�) 
 

Denna struktur i de exempelgivande yttrandena innebär att samtalet tar sin ut-
gångspunkt hos dem som lyssnar. Här finner man en likhet vid den retoriska 
hållningen om att nå fram till de som lyssnar.234 För att göra det krävs det 
yttranden som rör de som lyssnar. Det innebär att användandet av exempel 
och bildlika uttryck spelar med lyssnarnas känslor. Här finner man att del-
tagare emellanåt använder exempel för att få med sig sina cirkelkamrater i sitt 
sätt att resonera. På detta sätt kan de söka avgöra strider mot någon annan ge-
nom att få med sig de andra på sin sida. 

Skämtsamma yttranden  

En typ av yttranden som är vanligt förekommande i samtalet är de som håller 
en skämtsam ton. Att söka efter en skojig poäng är något som flera deltagare 
gör. Dessa yttranden har som syfte att locka fram skratt hos de andra genom 
en poäng eller kvickhet. Yttrandet har således en utstuderad mening som in-
nebär att röra vid lyssnarens känslor och gärna locka till skratt samtidigt som 
det har en koppling till det som de har pratat om. 

 
 Per: de går o fiser också  
 Lars: ja dom gör dä dom rackarna (FNISSAR)  
 FLER: (SKRATTAR) 
 Lars: utan o fråga om lov 
 Per: =dä har vart uppe rent vetenskapligt  
 Lars: =jo då dä jo då  
 Per: så dä ju 
 Lars: dä ä men dä ä ju 
 Lars: dä ä ju också en gas som sipprar ut o tillför en massa skit i atmosfären 

(..)  
 Ola: ja 
 Lars: »men dä vet ja inte om dä påverkar ozonskiktet  
 Per: (SKRATTAR) 
 Ola: nä ja vet inte  
 FLER: (SKRATTAR) 
 Lars: dä ä ju andra skikt kanske  

                                                
234 Young, I. M. (1997; 2000). 
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 Per: [(SKRATTAR)] 
 Lars: [(så att säga)] dä kanske bidrar till växthuseffekten 
 Lisa: ja dä gör dä nog (SKRATTANDE) 
 Lars: ja men ozonskiktet  
 
Det finns även yttranden som inte tycks ha någon intention om att vara roliga. 
Men som trots det lockar fram skratt hos de lyssnande deltagarna.  

Engagemang ligger nära irritation 
En annan form av känslomässig förstärkning av yttranden har sin ut-
gångspunkt i ett engagemang. I dessa fall höjs rösten och tonfallet skvallrar 
om irritation. Eller så kan det bli en irritation på en motpart som så att säga 
resonerar fel. Det förekommer även att någon blir arg på personer som sitter 
och träter. Kroppen används för att förstärka detta genom att till exempel 
näven slås i bordet. Med andra ord så leder engagemanget till en icke-verbal 
kommunikation som stärker de muntliga yttranden. 

 
 Ola: dä förstår ni amrikanarna har suttit där borta o konstruerat en massa fina 

vapen  
 Per: ja 
 Eva: o köpt från Sverige (X)  
 Ola: dä ä [datastyrt o dä ] ena mä dä andra (.) dom måste ju få prova dä nån 

 gång 
 Lisa: [köpt från Sverige (SKRATTANDE)] 
 Per: ja dä ä klart 
 ?: javisst 
 Ola: eller  
 Lars: jo dä ä ju så dom resonerar  
 Ola: om dä verkligen funkar så som de hade tänkt sej  
 Per dä ä så mä hinken o spaden i sannlåda också dä måste ut o provas 
 Anna: måste ju provas 
 Per: ösa (SKRATTANDE) 
 Ola: dä ä har de ju kommit ifrån  
 Per: dä har de banne mej inte (SMÄLLER HANDEN I BORDET) dä ä dä de 

 håller på (..)  
 FLER: (SKRATTAR) 
 
Detta exempel visar att deltagarna resonerar med entusiasm och glöd. De är 
engagerade i resonemangen och de förefaller tycka om att få samtala i stu-
diecirkeln. Dessutom leder det till frågor om vad som utgör deltagarnas grun-
der för sina omdömen. När Per smäller handen i bordet ovan är han arg när 
han bedömer cirkelkamraternas utgångspunkter i resonemanget. Det 
känslomässiga tycks förhindra deltagare från att resonera med rationella 
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känslor enligt teorierna. Exempelvis menar Dryzek att känslor endast är 
accepterade i överläggningar så länge de är rationella.235 Snarare sätter de upp 
skygglappar vilket hindrar dem från att tolka andras yttranden på ett riktigt 
sätt. I dessa lägen ryggar andra tillbaka från den envises resonemang. En 
möjlig tolkning av att känsloburna yttranden visar deltagares engagemang i 
samtalet är att de blir tvingande. Det handlar inte om att tvinga någon annan 
deltagare att ta sig an något utan snarare tvingar de kvar en deltagare i sin 
egen åsiktsfåra. 

Diskussion 
Detta kapitel har redovisat en analys av det studerade cirkelsamtalets organi-
sering. Det har framkommit att det studerade cirkelsamtalet i vissa avseenden 
motsvarar kraven som teorierna ställer på överläggningar. I andra avseenden 
genomförs cirkelsamtalet på ett sätt som inte teorierna tydligt har tagit upp. I 
denna avslutande avdelning diskuterar jag dessa resultat med hjälp av tre av 
avhandlingsarbetets frågeställningar. Det är frågeställningarna om hur makt 
tar sig uttryck, om hur kommunikationen sker och om vilka grunderna för 
åsiktsbildningen är.  

Makt i samtalet  
Den första frågeställningen avhandlingsarbete har att besvara handlar om vil-
ka uttryck makt tar sig i samtalet. I detta kapitel har det redovisats hur sam-
talet har organiserats genom deltagarnas handlingar i samtalet. Inledningsvis 
utgår jag från den centrala idén om tvångsfria samtal. Den handlar om att del-
tagare inte ska tvingas anamma en åsikt mot sin vilja. Med en sådan ut-
gångspunkt finner man att samtliga deltagare har rätt att fälla yttranden, att 
göra metakommunikativa kommentarer och att starta nya samtalsämnen. 
Detta sätter fingret på ett maktbegrepp som eftersträvar symmetriska och 
jämlika relationer mellan deltagarna. I Habermas teori understryks detta med 
idén om att den enda makten i en demokratisk överläggning återfinns i det 
bättre argumentet.236 Om det studerade cirkelsamtalet betraktas ur idén om ett 
tvångsfritt samtal framträder skilda tolkningar. En tolkning ger vid handen att 
cirkelsamtalet kan betraktas som ett tvångsfritt och jämlikt samtal. Den en-
skilda cirkeldeltagaren har möjlighet och rätt att framföra sina åsikter liksom 
att kommentera sättet som samtalet förs på. Cirkeldeltagarnas möjligheter att 
påverka samtalet är lika. Det finns även en respekt för att alla har rätt att yttra 
sina åsikter liksom att bli lyssnade till. Det har även framkommit att det i cir-
                                                
235 Dryzek, J. S. (2000). 
236 Habermas, J. (1984). 
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kelsamtalet finns en princip om att en röst i taget ska som höras. Sett ur den-
na synvinkel förefaller det studerade studiecirkelsamtalet svara väl mot de 
krav som ställs på demokratiska överläggningar. Deltagarna har möjlighet att 
kritiskt överväga kring andras yttranden.237 

En annan tolkning innebär att det i samtalets genomförande finns be-
gränsningar som inskränker möjligheten till tvångsfria resonemang. Dessa in-
skränkningar begränsar deltagares möjlighet att dels kunna delta med ytt-
randen i samtalet. Det sker till exempel i täta samtalsskeden, när det uppstår 
sidosamtal eller när någon bryter in i någon annans yttrande. Detta visar att 
respekten, eller avsaknaden av respekt, för den konkreta andra skapar ett 
ojämlikt tillträde till samtalets offentlighet. Det tar sig uttryck i asymmetriska 
relationer som minskar vissa deltagares möjlighet att delta i samtalet. 
Resultatet blir ett samtal där deltagare marginaliseras om än tillfälligt och i 
perioder.238 Respekt är ett begrepp som används flitigt när deliberativ demo-
krati beskrivs.239 Sanders kopplar det till utgångspunkter som framhåller ett 
idealt tal för legitima demokratiska överläggningar. Detta sätt att tala är 
rationellt, lugnt, måttfullt och har en ömsesidig respekt för de andra som 
deltar i konversationen. Det paradoxala är att detta tal inte utgår från medel-
medborgarens sätt att tala varpå det rymmer outtalade maktrelationer.240 Att 
inte visa andra respekt kan tolkas som att samtalet har en förvrängd argu-
mentation där någons möjlighet att prata hindras.241 Detta erhåller inte något 
gillande från teorin då det utgör hinder för ett jämlikt samtal som har en in-
kluderande kommunikation. 

Kommunikation sker i olika inre samtalskontexter 
Beträffande hur kommunikationen sker i cirkelsamtalet kan några väsentliga 
drag diskuteras. En företeelse som de analytiska enheterna samtalsperioder 
och samtalssekvenser uppmärksammar är att samtalets karaktär förändras 
från en stund till en annan. Det gäller tempo och hur tätt eller glest samtalet 
är. Dessa skapar ett slags elastiskt samtal. Med elastiskt samtal avser jag ett 
samtal som i perioder accepterar att tillträdet till samtalsoffentligheten är be-
gränsad för att i andra perioder vara öppen flera. Förutom att inte deltagare 
kan komma fram med yttranden är det inte säkert att de andra kan lyssna till 
de yttranden som fälls. På detta sätt åsidosätts även respekten för de andras 

                                                
237 Roth, K. (2004). 
238 Kadlec, A. & Friedman, W. (2007). 
239 Benhabib; S. (1996); Young, I. M. (2000); Englund, T. (2004) 
240 Sanders, L. (1997). 
241 Rehg, W. (1997).  
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yttranden.242 Samtidigt kan det ur cirkelsamtalets genomförande hävdas att 
det är accepterat att tillfälligt prata i munnen på någon annan eller att 
tillfälligt agera på sätt som utestänger andra. Detta sker dock tillfälligt vilket 
innebär att det elastiska inslaget rymmer ett disciplinerande inslag i principen 
om att en röst i taget ska höras. En tolkning av teorierna är att de inte 
accepterar att deltagare intervenera i andras yttranden eller att de åsidosätter 
respekten för de andras rätt att uttrycka sig. 

Att samtalet växlar mellan olika samtalskontexter, och därmed inbegriper 
olika sätt att uttrycka sin mening, kan man göra olika tolkningar av. En tolk-
ning är att skiftningen mellan utredande och debatterande kan rymmas i det 
spelrum som finns mellan Habermas kamp om ett bättre argument och att gil-
tighetspröva argument torde medföra ett samtal med varierande karaktär. 
Dock inordnas detta i en rationell argumentation varpå känsloyttringar som 
bidrar till det studerade samtalets böljande inte accepteras.243 Även hos 
Young och Dryzek som är öppna för fler kommunikationsformer förefaller 
ett böljande samtal vara ofrånkomligt. Skillnaden mellan denna teoretiska 
acceptans och den empiriska notering jag har gjort ligger i att de förstnämnda 
sker allt på ett sätt som säkerställer krav om legitimitet och jämlikhet. Av 
beskrivningarna ovan framkommer att kravet om att visa andra respekt inte 
alltid uppfylls i det studerade samtalet. 

Implicit i detta är att dessa utgår från ett metakommunikativt omdöme, 
med andra ord att deltagare bedömer hela samtalsprocessen och inte enbart 
yttranden. Det ställs därmed krav på att deltagarna i en överläggning ska ägna 
sig åt två skilda bedömningsprocesser samtidigt. Det handlar dels om at be-
döma andras yttranden, dels om att bedöma om samtalsprocessen sker på ett 
godtagbart sätt. 

Grunder för åsiktsbildning  
Beträffande frågan om grunderna för deltagarnas åsiktsbildning så bidrar 
detta kapitlet med tre svar. Det första svaret på frågan om grunderna för 
åsiktsbildning framhåller de individuella argumentationslinjerna. Det finns 
två aspekter av svaret. Den ena aspekten framhåller att deltagares synsätt ger 
en grund som minner om de kontextuellt knutna resonemang. Dessa kan lik-
nas vid det Young benämner för situerade kunskaper eller det Dryzek be-
nämner för diskurser244. Argumentationslinjerna ger uttryck för enskilda del-
tagares åsikter. Deltagares kunskaper i vissa frågor är förankrade i övertyge-
lse om vissa fenomen eller områden. De ger ett sammanhang för den enskilda 
                                                
242 Benhabib, S. (1996); Young, I. M. (2000). 
243 Habermas, J. (1996a); Benhabib, S (1996).  
244 Young, I. M. (2000); Dryzek, J. S. (2000). 
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att diskutera utifrån det som de kan ha svårt att göra sig fria från.245 Dessa 
styr dels sättet resonemanget förs på, dels möjligheten att ta till sig andras be-
rättelser. Ovan beskrevs det som skilda diskursiva kunskaper. Det andra är att 
de som lyssnar lär sig andra deltagares argumentationslinjer och deras käpp-
hästar som de för fram och återkommer till.  

Det andra svaret på frågan är att grunderna att finns både mer förnuftigt 
resonerande som i känslomässigt engagemang. Detta framkommer när delta-
gare för fram sina omdömen av det som avhandlas i samtalet. Ibland är det 
något som resoneras fram förnuftigt och ibland är det något som förs fram 
med känslorna och engagemanget i samtalet.  

Ett tredje svar är de tre inre samtalskontextens medför skilda utgångs-
punkter för åsiktsbildningen. Det som nämndes om debatterande och under-
visande kontexter beskrevs ovan dela en deduktivt utgångspunkt för resone-
mangen medan den utredande snarast har en induktiv utgångspunkt.246 Till 
detta länkas att det dels sker kollektivt och dels individuellt. För överlägg-
ningar framhålls de kollektiva induktiva resonemangen då de antas ge del-
tagarna möjlighet att yttra sig för personer som faktiskt lyssnar till dem. För 
att överläggandets vägande av åsikter ska fungera.. 

En företeelse som lätt faller undan i teorierna är att den typ av inre 
samtalskontext som uppmärksammats i det studerade samtalet bidrar till att 
ge variation på innehållet. Olika aspekter framkommer vilket bidrar till att 
vidga pluraliteten av yttranden. Genom dessa framträder varje enskild 
deltagares sätt att resonera. På detta sätt ställs deltagarnas omdömen av 
varandras yttranden mot flera bakgrunder. Teorierna tolkas enkelt som att de 
endast tänker sig att ett yttrande bedöms här och nu varpå kopplingen till 
individernas historia av yttranden i samtalet negligeras. 

 

                                                
245 Lundberg, M. (2005).  
246 jfr Karlberg, M. & Mral, B. (1998). 
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5. Åsiktsbildningens innehåll 

Detta kapitel, som visar det andra verktyget för att analysera samtalsdata, 
belyser innehållet i det studerade cirkelsamtalet. Teorierna kring deliberativ 
demokratiteori går inte i detalj in på vad överläggningar ska handla om. En 
innehållslig riktningsgivare finns som framhåller att det är normer över-
läggningar ska handla om liksom att överläggningarna ska handla om något 
som är bra för fler än just de som överlägger. I den rationella argumen-
tationens överläggning finner man att det är de moraliska och etiska diskur-
serna som förknippas med överläggningars förordade kommunikativa hand-
ling.247 De retoriskt orienterade teorierna om överläggningar framhåller även 
att det är normer i samhället som överläggningar handlar om. För deltagarnas 
åsiktsbildning medför det att det är åsikter som rör normer som den 
deliberativa teorin intresserar sig för. Chowcat beskriver detta i ett 
åsiktsbegrepp där ett språkligt handlande understryks liksom att den enskilde 
personen är beredd att såväl pröva som att överge sina tidigare 
uppfattningar.248 Den kollektiva åsiktsbildningen blir på detta sätt beroende 
av deltagarnas vilja att resonera kring de ståndpunkter som de delger 
varandra. 

När cirkelsamtalets innehåll beskrivs i detta kapitel görs det med två 
kategorisystem. Det första kategorisystemet beskriver de åsikter som del-
tagarna har kring olika företeelser i samhället. Det andra kategorisystemet be-
skriver olika normativa föreställningar som cirkeldeltagarna uppmärksam-
mar. Karaktären på dessa skiftar. De första kategorierna rör normer för 
människans handlande så som de bestäms i vissa kontexter, medan de andra 
är mer av beskrivande normativ art för hur det är. En enkel uppdelning 
mellan dessa är att betrakta dem som normer och fakta. Föreställningarna 
kommer från olika sfärer eller normativa kontexter i såväl civilsamhället som 
i det offentliga. Dessutom finns tanken om att de överläggande befinner sig i 
civilsamhället och fattar sina positioner fritt från ekonomi och politiska 
makter.249  

Deltagarnas åsikter 
I denna avdelning av kapitlet belyses samtalsinnehållet genom att presentera 
cirkeldeltagarnas åsikter. En övergripande beskrivning av dessa åsikter är att 
                                                
247 Habermas, J. (1996b); Benhabib, S. (2004). 
248 Chowcat, I. (2000). 
249 Habermas, J. (1984); Young, I. M. (2000).  
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de har ett normativt drag om vad som är rätt eller fel. Oftast handlar det om 
vad som är rätt riktning för att få en bättre värld såväl globalt som lokalt. Det 
gör att deltagarnas åsikter svarar väl mot de krav som ställs på överläggande 
samtal om att de ska ägna sig åt resonemang om etiska och moraliska 
spörsmål, eller att argumentera kring frågor i samhället. Att betrakta samtal i 
en pedagogisk praktik som ett överläggande samtal menar Roth ställer krav 
på att deltagarna bidrar med sina åsikter. Han refererar till en studie av över-
läggande samtal, eller deliberativa samtal som han kallar dem, i ungdoms-
skolan där eleverna reproducerar lärarnas faktaförmedlande fraser istället för 
att bidra med sina åsikter.250 Cirkeldeltagarnas åsikter kan ses kvalificera 
samtalet för det som till exempel Habermas kallar för etiska och moraliska 
diskurser.251 Ytterligare en aspekt som återfinns i cirkeldeltagarnas åsikter är 
att de har en riktning mot något som är bra för flera människor. Åsikterna är 
inte privata i meningen i att de syftar till något som ger den enskilde del-
tagaren en egen vinning. Därmed präglas de av det Medearis beskriver som 
en universell prägel då de ser till något som är bra för många.252 Med andra 
ord finner man att cirkeldeltagarna med sina åsikter för fram företeelser som 
har en karaktär av att stå för något gott.253   

Argument som rör samhällets utveckling 
Resonemangen om samhällets framåtskridande och utveckling är kanske 
ofrånkomliga i studiecirkeln då den bjöd in till ett tema om hållbar utveckling 
och fred. Utveckling berörs i cirkelsamtalet på två sätt. Det ena sättet har sin 
utgångspunkt i att utveckling ska leda till ett bättre samhälle. Det andra har 
en historiskt kritisk utgångspunkt och menar att utveckling hittills tagits emot 
oreflekterat vilket resulterat i att den har lett till ett samhälle med många 
brister.  

Utveckling ska leda till något bättre 
Med ord som att något ska göras på rätt sätt eller att utveckling ska gå åt rätt 
håll framkommer en hållning om att utveckling ska leda till något bättre. 
Denna normativa hållning gäller företrädesvis människans liv på jorden. En 
konsekvens av en utveckling åt rätt håll är att alla förändringar som kan 
upplevas som förbättringar inte gillas. Teknisk utveckling kan på ett sätt upp-
levas förbättra tidigare teknik, men den tekniska utvecklingen inom 

                                                
250 Roth, K. (2004). 
251 Habermas, J. (1996b). 
252 Medearis, J. (2005). 
253 Richardson, H. S (1997). 
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krigsindustrin gillas inte som utveckling mot något bättre. Den tjänar inte 
människan på ett gott eller nyttigt sätt och överensstämmer därmed inte med 
kategorins moraliska hållning. 
 
 Per: nä men dä ä väl lite två skilda (..) saker teknisk utveckling som ä till 

 gagn för människligheten emot dä här med krigsmaskineriet dä ä två 
 skilda saker (..) dä finns väl teknik o o och (.) äh uppfinningar o så 
 vidare som är ändå har vart till nytta för människ- mänskligheten  

 
Detta argument ställer sin tilltro till att utveckling kan leda till något bra. Det 
pekar på en normativ uppfattning som följs i samtalet. Det innebär att utveck-
lingen i sig negligeras, det vill säga utveckling som process, för att istället se 
till  vad den ska resultera i. Det är således i utvecklingens resultat som det 
goda finns. Med andra ord är det mål som det bra och goda de fokuserar på.  

Utveckling har tagits emot oreflekterat 
Den kategori innebär att samhällsutvecklingen betraktas ur ett tillbakablick-
ande perspektiv. Argumentet framhåller att den utveckling som har lett fram 
till hur vi i dag lever har skett tämligen oreflekterat. I detta argument ryms att 
människan inte vet vad utvecklingen för med sig. Nymodigheter som visat 
sig vara bra har tagits emot oreflekterat. Dess konsekvenser för människan, 
samhället och naturen har man blivit varse först i efterhand. Detta argument 
betonar att människan ser kortsiktigt på utvecklingen. Den styrs av det som är 
bra för stunden.  
 
 Ola: »att all all utveckling som har varit under de senaste hundra åren ungefär  
 Per: mm 
 Ola: »dä ä ju då allt dä här (.) egentligen har kommit vi har bara sagt ja o 
  ammen till det o tatt emot det (.) dä ä ingen som har protesterat (..) 
 
Kritiken som finns i detta argument riktas mot människans blåögdhet. Som 
framkommer i citatet har mottagandet av utvecklingen skett med en avsaknad 
av kunskap eller medvetenhet hos människan. Detta menar deltagare även 
finns i dag då till exempel västvärldens utveckling upprepas i tredje världen. 
Det finns således en normativ hållning som i detta fall sätter sig till doms 
över skeenden deltagare diskuterar. Detta argument har en riktning som utgår 
från samhällets historia.254 

                                                
254 Young, I. M. (1997).  
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Ekonomi en drivkraft 
När deltagarna resonerar kring ekonomi kan man till vissa delar gå tillbaka 
till Habermas för att se det som en återkoppling från livsvärlden till det eko-
nomiska och politiska systemet.255 Dock framkommer att cirkeldeltagarna pe-
kar ut ett tänkande som delas av privatpersoner och systemorganisationer. 
Ekonomi som drivkraft syftar till att åstadkomma något med ekonomiska 
resurser. En hållning framhåller en individuell ekonomisk vinstmaximering 
som drivkraftens kärna, medan en annan understryker en mer solidarisk eko-
nomi vars drivkraft är att ge andra möjlighet att förverkliga sig själva. Ytter-
ligare en åsikt rörande ekonomi betonar hur samhällets ekonomiska resurser 
bör användas. Dessa tre åsikter fångar tankar om att antingen göra en maxi-
mal egen vinst, eller att med ekonomi åstadkomma incitament för föränd-
ringar. Oavsett det finns tanken om ekonomi som ett medel för att nå vissa 
mål. 

En egoistisk vinstmaximering 

Kategorin om en egoistisk vinstmaximering rör det deltagare uppfattar som en 
krass ekonomisk handling. Den är krass då den i emellanåt lämnar all hänsyn 
till andra åt sidan då endast den egna vinsten står för ögonen. Denna hand-
lingskonsekvens är underordnat utfallet av den egna insatsen. I samtalet 
nämns att företag skor sig på länder som nyss varit utsatta för krig eller som i 
exemplet nedan där ockrare illustrerar en egoistisk strävan efter att maximera 
sina intäkter. 
  
 Eva: ja kan inte namnet på dom (.) 
 Lisa: »dom var nog inte 
 Eva: »här gubarna (.)  
 Per: ockrarna  
 Eva: ockrarna ja (.)  
 Lisa: ockrarna ä klart  
 Eva: som tog (.) ökade med tio procent varje (.) månad  
 Anna: ja-a  
 Eva: dä ä räntan (.) mä (.) dä ä (..) 
 
Vinstmaximerandet sker utan tanke på andra människors situation. Det hand-
lar om att samla i de egna ladorna på ett sätt som minimerar de egna riskerna. 
Denna tankegång återfinns även när privatekonomiska förutsättningar berörs. 
Bland annat framkommer detta i en period i cirkelsamtalet där deltagarna re-
sonerar kring mekanismer för lönesättning. I det resonemanget framkommer 
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att deltagare själva utgår från detta ekonomiska tänkande. Även här handlar 
det om att se till sitt eget bästa för att skapa egen vinning. Kategorin en 
egoistisk vinstmaximering framhåller således ett tänkande som ser till de egna 
vinsterna.  

En solidarisk ekonomi  
En solidarisk ekonomi är ett argument som utgår från ett ekonomiskt 
resonemang som vilar på två tankar. Den ena är att det ekonomiska systemet 
måste ändras och det andra är att de som har det bra borde dela med sig. 
Detta argument gäller både privatpersoner som samhällsekonomi. I samtalet 
berörs detta i flera exempel som handlar om att ge andra länder bistånd eller 
annat ekonomiskt stöd. Det handlar om att jämna ut ekonomiska skillnader 
för att skapa förutsättningar för fler att åstadkomma något gott. I 
förlängningen ska detta kunna generera intäkter till landet och dess invånare. 
Bistånd ges för att ge fler människor möjlighet att få det bättre. Ett liknande 
resonemang finns för den privata ekonomin vilket tydliggörs i följande 
exempel om lönesättning. 
 
 Lars: ja dä ä i topparna som man måste sänka (.) dä ä bä- (.) då åstadkommer 

 man förbättringar (.) att höja lönerna nerifrån då åstadkommer man inga 
 förbättringar (..) utan man försämrar (.) situationen ännu värre (�) man 
 kommer in i dom hära (.) idiotiska lönespiralerna  

 Per: va sa du nu 
 Anna: ja men dä mena han väl inte 
 Lars: »utan man måste alltså kapa uppifrån  
 Per: nä ja (.) men (.) dä måste väl 
 Lars: »för o utjämna 
 
Resonemanget som Lars för handlar om att alla kan få det bättre på sikt ge-
nom att sänka lönerna för dem som tjänar bäst. Genom den utjämning som 
sker i löneläget kommer deras solidariska handling att på sikt leda till för-
bättringar för alla. 

Samhället ska satsa på rätt saker 
Beträffande samhällets ekonomiska resurser framkommer en kategori som 
handlar om att det offentliga ska lägga sina resurser på rätt saker. Detta kan 
även betraktas som att samhället framhåller en positiv produktion som ger ett 
mervärde till mänskligheten. Istället för att satsa på felaktigheter ska det 
satsas på rätt saker. I nedanstående exempel framträder vad som är rätt 
riktning i en samverkan med innehållskategorier som rör miljö samt krig och 
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fred. Pers uttryck i slutet av citatet om rätt håll pekar på en strävan efter det 
som är gott för samhället.  
 
 Per: men tror ni inte att dä skulle finns (..) lösningar på alla dom här 

 problemena om alla resurser lades ned på det istället till att forska o 
 utröna hur man ska (.) ääh liksom (.) mildra effekterna av såna här 
 problem om dom lägger ner dä på på dä istället alla resurser som går åt 
 till vapenarsenal krig o atomvapen o alltihopa om dä skulle ha använts 
 till o förbättra miljön (.) ääh åt rätt håll dä skulle väl va rätt så mycket 
 vunnet (..) eller 

 
Ett väsentligt del i argumentet är dess normativa hållning om att ekonomiska 
resurser ska användas på rätt sätt. Det som är rätt är bra och rättvist, och det 
ska samhället satsa på. 

Åsikter kring människans relation till naturen 
Cirkeldeltagarnas åsikter om människans relation till naturen framkommer i 
resonemang som handlar om överbefolkningsproblematik, växthuseffekt, krig 
eller att enskilda individer slänger skräp omkring sig. Det som betonas är hur 
människans handlande påverkar naturen. Beträffande människans relation till 
naturen finns det två övergripande kategorier i cirkelsamtalet. Den ena 
framhåller att miljöförändringar är naturliga och sker oberoende av männi-
skan medan den andra menar att det är människans leverne som leder till 
miljöförändringar. Med detta lyfts en väsentlig företeelse fram i den delibe-
rativa demokratiteorin, nämligen vem som är det överläggande subjektet. Det 
rör icke-mänskliga livsformers möjlighet att komma till tals i demokratiska 
forum. Detta går tillbaka till de olika deliberativa teoriernas syn på vilka som 
utgör demokratiska subjekt och möjligheten till att talesmän för icke-mänsk-
liga livsformer får vara med vid överläggningar. Här finner man till exempel 
Dryzeks kritik av Habermas kommunikativa rationalitet som han menar sak-
nar just denna dimension.256 Benhabib å sin sida förbehåller överläggningar 
endast för moraliska subjekt.257 Det är främst innehållskategorin �Människan 
måste motverka sin påverkan på naturen� som detta framträder genom att 
visa hänsyn till icke-mänskliga livsformer. De andra två innehållskategorier-
na har inte denna hänsyn utan det sätter snarare det mänskliga handlandet 
främst. 

                                                
256 Dryzek, J. S. (1995). 
257 Benhabib, S. (2004). 
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Förändringar i naturen kan vara naturliga 
En åsikt i cirkelsamtalet är att förändringar i miljön kan vara naturliga. 
Meningen med denna kategori är att framhålla att människan inte vet hur 
miljöförändringar tedde sig tidigare då hon inte har kunnat mäta dessa. Detta 
har kunnat ske först under senare tid varpå det blir möjligt att betrakta miljö-
förändringar som naturliga fenomen.  

 
 Ola: ja ja men men va ha dä funnits i historiska tider då när dom inte kunde 

 mäta dä där (..) dä ä ju bara på senare år de har kunnat (..) 
 överhuvudtaget kunnat mäta dä där (SKRATTANDE) 

 Lars: ja  
 Lisa: de har väl kunnat sett dä där 
 Ola: ja en vilka förändringar har funnits då under (..) årtusendena (..) 
  
Ett släktskap finns med argumentet om utveckling har tagits emot Det är 
osäkerheten om att kunna uttala sig om hur det förhöll sig förr som orsakar 
problem. Här handlar det om att det inte med visshet går att säga att dagens 
livsstil är roten till problem i naturen. Och de som hävdar att så är fallet, hur 
kan de veta det? Vad är det de mäter i sina jämförelser? Här återfinns således 
ett tvivel mot dem som hävdar att människans livsstil påverkar naturen. Det 
kan även vara naturliga orsaker. 

Människans miljöpåverkan är oproblematisk 
Miljöspörsmål kommer fram i samtalsinnehåll som rör effekter av männi-
skans sätt att handla i sitt liv. Innebörden i människans miljöpåverkan är 
oproblematisk framhåller en tämligen oreflekterad syn på miljöproblem. Man 
vet att de finns där, men man bryr sig inte om att resonera i termer av att 
ändra för att ställa om sitt handlande. Det innebär att människans påverkan på 
naturen tonas ned och betraktas som oproblematisk.  
 
 Nils: o så blir medecinet för gammalt o så slänger man i väg dä  
 Anna: nä dä gör vi inte 
 Per: nä´ 
 Lisa: nä dä ska man inte göra  
 Anna: dä lämnar man på apoteket o var dom gör av dä  
 Ola: dä ä nog inte så farligt (.) dä ä nog inte så farligt om man slänger på 

 soptippen då kanske man- marken tar upp dä 
 
Naturen ses ha en viss bärkraft för människans leverne. Detta pekar på en 
tämligen grund natursyn. Man har en tilltro till naturens bärkraft att orka stå 
emot människans påverkan. 
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Människan måste motverka sin påverkan på naturen 
Kategorin människan måste motverka sin påverkan på naturen utgår från en 
annan syn på relationen människa och natur. Den uppmärksammar dels 
miljöproblem, dels vikten av att människan ställer om sättet att organisera sitt 
liv för att komma till rätta med miljöproblem. Här kan man ana en djupare 
natursyn som fäster en annan uppmärksamhet vid icke-mänskliga livsformer 
än vad föregående kategori gör. Uppfattningar om vad som rör förutsätt-
ningar för liv och orsaker till miljöproblem återfinns i kategorins centrum.  
 
 Lars: [förändringar har] dä ju alltid varit  
 ?: visst (TILL LISA?) 
 Lars: »som dom märker nu att dä går lite onaturligt fort mä en del saker  
 Lisa: ja dä gör nog dä nu  
 Lars: ja förändringarna går fortare än va dä borde göra (..) dä (..) hinner inte 

 liksom mä (..) naturligt sett  
 
Framförallt är det människans livsstil som man anser vara orsaken till att för-
ändringar i naturen går snabbare i dag. Därmed har denna åsikt sin utgångs-
punkt i uppfattningar om människans sätt att organisera sitt sätt att leva. 

Levnadssätt påverkar hälsan 
När cirkeldeltagarna resonerar kring hur människan i dag lever sina liv finns 
ett argument om att det påverkar hennes hälsa. Framförallt är det kroppen i 
termer av natur som deltagarna talar om. Det medför att de sjukdomar och 
skador på kroppen som deltagarna berör i olika samtalsteman är somatiska. 
Hälsa i det studerade cirkelsamtalet är synonymt med ett medicinskt väl-
mående. I cirkelsamtalets resonemang betraktas dessa sjukdomar som en 
följd av människans sätt att leva. Därmed framkommer en åsikt som menar 
att den ohälsa som finns i dagens samhälle i mångt och mycket är påverkat av 
människans levnadssätt. 
 
 Nils: o dä börjar väl göra sej gällande här också (..) alkolismen 
 Per: nä jo visst ja 
 Lars: ja-a 
 Nils: att dä ä många som ä sjukskrivna 
 
I resonemangen framkommer att levnadssätten påverkar människan negativt 
då sjukdomar och andra kroppsåkommor drabbar henne. Följden blir att mån-
ga i dag är sjuka eller sjukskrivna som citatet anger. Det betraktas som en 
följd av det levnadssätt människan utvecklat över tid. Med åren har det lett 
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till att nya sjukdomar har utvecklats. Människans sätt att organisera och leva 
sitt  liv har således effekter för henne själv. 

Individen ansvarar för att något händer 
Denna kategori betonar den enskilda individens ansvar för att något händer 
vilket kan beskrivas som ett imperativ för att åstadkomma förändringar till 
det bättre. Det bättre rör de förändringar som deltagarna menar måste till för 
att förändringar i dagens samhälle ska kunna ske. Vad som är det bättre beror 
på vad det är för samtalsämne och vilken deltagare det är som yttrar sig. 
Deltagare kan alltså ha olika uppfattningar om vad som är bra och vad som 
ska hända beroende på hur de resonerar i övrigt. Lösningen på tidigare 
innehållskategoriers strävan om att nå något bättre återfinns därmed i den 
enskilde individens medvetenhet om sitt agerande. Meningen här är att den 
enskilde individen till syvende och sist ansvarar för sina handlingar. Dessa 
handlingar är direkt avgörande för att det till exempel ska bli fred på jorden 
eller för att erhålla en bättre miljö. Den enskilde har alltså ansvar över de 
handlingar hon själv rår över. Det finns alltid något den enskilde kan göra för 
att bidra till att förbättra vår gemensamma värld. Det kan till exempel ske 
genom att plocka upp skräp som ligger på gator och torg eller att vara en 
medveten konsument som väljer bra alternativ. Genom sådana ansvarsfulla 
handlingar kan på sikt ett bra och hållbart samhälle. 
 
 Per: om allihopa varenda jäkel (RÖSTEN HÖJS BETYDLIGT) 
 Lars: ja 
 Per: »lä- sa- sagt (.) vi åker inte dit (.) vi ställer inte upp på dä här kriget  
 ?m: mm 
 Per: »ja dä skulle den lilla människan kunna göra (.) om de våga  
 
Exemplet ovan visar att individens ansvar för att något händer emellanåt kan 
medföra att man tvingas bryta mot etablerade regler och normer i samhället. 
Individens ansvar för att något händer blir därmed ett uttryck för ett etiska 
ställningstagande. Det handlar om en omsorg för sin nästa.  

Föreställningar från normativa kontexter 
En del i cirkelsamtalet är att deltagarna berör föreställningar från olika 
meningsproducerande kontexter. Föreställningarna som deltagarna talar om 
beskrivs nedan som normer i politiska aktörers viljor, administrativt-politiskt 
producerade normer, normer producerade av religion, normer producerade i 
vardagen samt fakta producerade av massmedia och vetenskapen bidrar med 
sanningar om naturen. På olika sätt blir dessa föreställningar del av 
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cirkelsamtalet. Ett sätt är att cirkeldeltagare gör dem till ämnen som de 
diskuterar. Då förhåller de dig till sådana förställningar med en viss distans. 
De försöker då förstå dem eller kritisera dem. I sådana samtalsperioder syftar 
kommunikationen till att konkretisera och kontextualisera dessa normer.258 
Ett annat sätt varpå dessa föreställningar blir en del av samtalet är att de tas 
för givna. Deltagare kan använda sig av sådana normativa föreställningar för 
att stärka sina egna resonemang. Då har det kritiska angreppssättet ersatts av 
ett utnyttjande av dessa föreställningar. 

Den offentliga politiken bidrar med föreställningar 
I deltagarnas resonemang urskiljs två skilda uppsättningar av politiskt kon-
struerade föreställningar eller normer. Här urskiljs dels normer som de ut-
trycks i politiska aktörers viljor, dels normer så som de framställs i av sam-
hället beslutade lagar och regler. Att deltagarna uppmärksammar dessa nor-
mer överlappar en genomgående tanke i deliberativ demokratiteori om att 
medborgarna bland annat resonerar kring systemets eller den officiella 
offentlighetens göranden och mål.259  

Politiska aktörers viljor 
Med politiska aktörers viljor avses att cirkeldeltagarna resonerar kring vad 
politiska aktörer önskar för sina politiska projekt. Termen önskar är central. 
Den står för en uttryckt vilja om hur samhället organiseras eller vissa 
politiska projekt ska genomföras. I cirkelsamtalet för deltagarna resonemang 
som lyfter fram de viljor som politiska aktörer har. Med politiska aktörer 
avses här personer som uttalar sig inom ramen för ett formellt politiskt 
uppdrag. Deras önskan eller vilja antyder vilka normer de vill föra ut.  

Dessa viljor kan vara ogenomförbara önskningar såväl som beskrivningar 
av något som verkligen kommer att ske. De viljor deltagarna upp-
märksammar i det här sammanhanget är lika med det de politiska aktörerna 
vill uppnå. Cirkeldeltagarna framhåller att dessa aktörer har en önskan om att 
framställa saker på ett visst sätt utifrån en grund av värden och principer. 
Deltagarna utrycker denna vilja som en eftersträvad politik eller som ett 
politiskt mål. Detta liknar Youngs åtskillnad mellan opinioner å den ena 
sidan och intressen och perspektiv å den andra sidan.260  
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 En annan sida av dessa politiska viljor tar sig uttryck i mer pragmatiskt 
orienterade politiska handlingar. Detta framträder när deltagare resonerar 
kring dagsaktuella politiska skeenden som till exempel kring det krig i Irak 
som pågick när cirkeln genomfördes.  
 
 Lars: dä ä dä väl för dä mesta som sagt va för dom kan helt enkelt inte 

 genomföra dä dom önskar (.) o målsättning 
 Per: nä (.) men  
 Lars: »dom flesta partierna 
 Per: »löfte dä låter lite f- 
 Lars: (XXX) 
 Per: »för ljusblått för valet är löften lite för ljusblå iblann 
 Anna: ja 
 Ola: men dä vet vi ju 
 Lars: man får no ta dä som partiernas önskningar 
 
Man kan se att cirkeldeltagarna ur sitt livsvärldsperspektiv uppmärksammar 
och tar ställning till för samtalet externt producerade åsikter om hur samhället 
ska organiseras. Det har ett vitt innehåll från att resonera kring ett innehåll 
som den vision dessa åsikter uttrycker. Det ger samtalet en riktning som inne-
bär att cirkeldeltagarna ur sitt livsvärldsperspektiv förhåller sig till det som 
politiska aktörer i systemet.  

Politiskt-administrativt producerade föreställningar  
Med administrativt-politiskt producerade normer avses här något som delta-
gare ser vara regler eller lagar i samhället. Med administrativt-politiskt syftas 
på det som till exempel Habermas benämner för det administrativa systemet 
eller som Benhabib benämner för den officiella offentligheten.261 Dessa 
normer är således beslutade av en demokratisk ordning och medborgarna har 
att följa dem då de kommer till uttryck i lagar och regler. Normerna ger så att 
säga formella spelregler för det samhälle cirkeldeltagarna lever i. Ett exempel 
som nämns i samtalet är att vi lever i en demokrati i vilken vi betalar skatt för 
vissa gemensamma funktioner i samhället. 

Då normerna uttrycks i lagar och regler innebär det att de även övervakas 
av institutioner i den politiskt-administrativa sfären. De politiskt-administra-
tiva normerna skiljer sig markant från det som beskrivs som normer i politi-
ska aktörers viljor ovan. De senare har en tydligare partisk och strategisk 
handlingsgrund än de politiskt-administrativa normerna som snarare har en 
mer abstrakt kollektiv strategisk handlingsgrund för samhällets bästa. 
Tillämpningen av dessa normer har en mer opartisk hållning. Det innebär att 
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de som tillämpar dessa normer, myndigheter och byråkrater, agerar på ett 
opartiskt sätt. De ser till det som normerna föreskriver utan att blanda in egna 
åsikter.262 I samtalsutdraget nedan är det tydligt hur Per skiljer mellan 
politiskt-administrativa normer som är politiskt bestämda och normer som 
produceras annorstädes.  
 
 
 Per: nä men de får ju en massa vi har väl inga grupper som inte får 

 medborgarskap på vanliga medborgarskaps premisser  
 Eva: näe 
 Per: dä ha vi väl inte 
 Eva: vi ha ju 
 Per: nä 
 Eva: i varje fall särskilda grejer för (.) dom får ju inte jobb på samma 

 premisser 
 Per: dä ä inga myndigheter som säger i från om dä (�) nä 
 Eva nä (SKRATTAR TILL) 
 
Uppmärksammandet av dessa politiskt administrativa normer i samhället 
påminner om Habermas distinktion mellan juridiska och moraliska normer. 
Per stryker under att vårt samhälle inte stiftar lagar eller sätter upp regler som 
utestänger vissa grupper. Detta kan liknas vid det Habermas benämner för 
juridiska normer. Likt Habermas pekar Per på att dessa rör människor som 
befinner sig i rättsligt konstituerade gemenskaper eller samhällen. På detta 
vis understryker han dels vilken gemenskap dessa normer omfattar, dels vilka 
som är medlemmar i denna gemenskap. Dessa moraliska normer rör relatio-
nen mellan personer som framträder som individer genom sina livshistorier. I 
denna relation uppmärksammar de varandra genom att såväl notera andra 
som individer liksom deras medlemskap i samhället.263 

Normer producerade av religion 
Vid sidan av de politiskt knutna normerna som beskrevs ovan uppmärksam-
mas även normer som är producerade av religion. Cirkeldeltagarna knyter 
dessa normer till framförallt två sammanhang. Det ena ser religionen som en 
del av civilsamhället och som ger sina anhängare normer att rätta livet efter. 
Det andra ser en situation där religion och ett lands ledning sammanfaller.  
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Religion ger medlemmarna handlingsregler  
Här uppmärksammas handlingsregler och rättesnören som religioner ger sina 
utövare för livets innehåll och genomförande. Cirkeldeltagare urskiljer dessa 
religiösa föreställningar som moraliska påbud som de troende ska följa. I cir-
keldeltagarnas resonemang framförs att tron är det medel som gör att religio-
ners normer efterlevs.  
 
 Lars: dä finns väl här hos oss mä (.) bor mycke folk här mä som inte får 

 begränsa sej 
 Per: dä gör dä  
 Lars: »på grund av religion eller har nått visst (�) 
 
Normerna som religionen ger sina medlemmar reglerar den enskilde 
människans sätt att organiserar sitt liv. Beroende på vilken religion det är så 
skiftar normerna. De troende som följer en religion får därmed en uppsättning 
normer att följa som anhängare av en annan religion nödvändigtvis inte har. 
Därmed finns många skilda religiösa normer i samhället. 

Religion påverkar statens agerande  

I samtalsperioder där deltagarna berör politiska händelser runt om i världen 
framkommer att religiösa normer även finns i den politiska offentligheten 
eller i systemet. I resonemangen nämns att politiska beslut i andra länder är 
färgade av religiösa normer. Det är till exempel i religionens namn som det 
startas krig eller som vissa lagar stiftas i andra länder. Cirkeldeltagarna 
poängterar därmed att  religioner ger olika politiska system skilda värden och 
åsikter. Detta antyder en politisk ordning som vilar på religiösa före-
ställningar.  
 
 Per: ja-a (.) jo (.) men (.) men har alla samma då behöver de ju inte ställa till 

 krig[ för religions skull]  
 Anna:  [nä (.) [en värld av ]fred o frid] 
 Eva:             [då får du ändra] människans hjärna  
 Per: ja 
 Eva: om du sk- sk- (SKRATTAR) 
 Per: javisst ja (..) jo men (..) nä men dä har vi ju sagt många gånger att 

 hjärnan har inte följt mä i utvecklingen  
 Eva: (SKRATTAR) 
 Per: dä ä ju (..) dä ä dä som ä felet (..) 
 Ola: dä kanske vore (.) en värld bäst utan människan (3.0) 
 Per: ja dä vore ju [parad]iset på jorden (SKRATTANDE)  
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Detta exempel visar hur Per  menar att om alla har samma religion så startar 
inga krig i religionens namn.  

Vardagslivsnormer styr människors handlande 
Andra normer som deltagarna synliggör i samtalet är de som formas i män-
niskors vardagsliv. Utmärkande för dessa normer är att de tas för givna. De 
utgår från förhållningssätt till olika företeelser som etablerats över tid. Dessa 
normer huserar i de vanor och den slentrian som är med och organiserar 
livets praktiska genomförande. I cirkelsamtalet framkommer inrotade upp-
fattningar som ger oreflekterade förhållningssätt till skilda företeelser man 
möter i livet. Det är i vanan och rutinerna som normer finns i vardagens 
praktik som oreflekterat påverkar hur vi organiserar livet.264 I exemplet nedan 
skiljer Per mellan politiskt konstruerade normer och normer som tar form i 
vardagen i det han kallar privata åsikter. 
 
Per: dä har inte mä dä o göra för att (.) dä dä ä (.) äh lagar o förordningar o alltihopa 

dä där dom (.) behandlar alla folkslag lika i Sverige (.) dä ä ingen skillnad från 
vilket land de kommer hit o vilken religion de har mä sej (.) de har samma 
möjligheter o bli medborgare o så vidare ett vissa (.) premisser som gäller för 
alla o så vidare (.) vi har inte nån sån diskriminering av nått folkslag här (.) på 
dä viset (.) sen om du o ja tycke saker dä ä ju vi pers- (.) privat dä (.) dä ä en 
helt annan sak (.) om v-vi tycker att ja vill inte umgås mä den där (.) zigenarn 
eller va dä nu kan vara (.) dä dä ä ju våra privata åsikter (.) men dä ä inte (.) 
myndigheterna dä ä inte fråga om nått medborgarskap o så vidare 

 
Det Per kallar privata åsikter är föreställningar som har formats i vardagslivet 
under lång tid. Dessa tar sig uttryck i normer för hur man ska eller bör agera. 
Det är livsvärldsförankrade handlingsnormer som har sitt ursprung i varda-
gens vanor. Sådana vanor föreskriver en praxis för den enskilda individens 
handlingar. Det tar sig uttryck i ett oreflekterat handlande som utgår från en 
intersubjektivt accepterad slentrian. 

Massmedia bidrar med sanningar om samhället 
En annan typ av föreställningar som deltagarna berör och använder är mass-
medias rapporter om hur saker förhåller sig i samhället. Massmedia är en 
producent av föreställningar som deltagarna har ett dubbelt förhållningssätt 
till. Å ena sidan finns en medvetenhet om att uppgifterna som ges inte alla 
gånger är tillförlitliga, men samtidigt används dessa uppgifter för att föra 
fram saker å den andra sidan. 

                                                
264 Habermas, J. (2003). 
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Massmedia ger sin bild av världen 
Den information som media presenterar menar deltagare inte vara objektivt 
förmedlad, utan det är ett urval av information. Urvalet görs på genom att det 
som är aktuellt för stunden lyfts fram, medan andra saker hamnar i bakgrun-
den. Medias makt att välja vad man presenterar för sin publik har även upp-
märksammats av Habermas.265 När cirkeldeltagarna är kritiska till massmedia 
är den en källa som man inte kan lita på.  
 
 Lars: =som vi också har lärt oss att om dä ä stora nyheter från ett ställe så på 

 går det samma saker på tie andra platser samtidigt (SKRATTAR) 
 Anna: ja-då 
 Ola: ja men [dä ä ju ingen ] som säger nåt (om) 
 Lars:             [»som man inte]  
 Nils:             [inte ett dugg]  
 Lars: nä man får reda på från en plats i taget (FNISSAR)  
 Per: dä kommer i skymundan annars är [dä] 
 ?:                           [ja]  
 Per: »=förut har dä vart lite mer rubriker om Israel o [Pale]stina 
 
Det cirkeldeltagarna berör är att massmedia berättar om vad som händer i 
världen. Genom massmedia håller de sig uppdaterade om politiska skeenden i 
samtiden. Massmedia tycks fungera som en offentlig röst som rapporterar om 
vad som sker i världen och som kan peka på vilka konsekvenser makthavares 
och andras beslut får.266  

Massmedias uppgifter används som utgångspunkt för 
resonemang 
Det andra förhållningssättet deltagare har till massmedia är att de använder 
uppgifter för att stärka sina yttranden. Massmedia blir på detta sätt en pro-
ducent av föreställningar som deltagarna använder när de resonera. Med stöd 
i massmedia kan de berätta om vissa förhållanden i samhället eller hur ett 
visst fenomen förhåller sig. Cirkeldeltagarna får genom massmedia veta vad 
som sker i världen.  
 
 Anna:  [ja men vi får ju veta allt nu vet du] dä fick man ju inte förr 
 
En medvetenhet finns om att denna föreställningsproducent har utvecklats 
över tid vilket ger dagens människor ett ökat flöde av information. Genom 
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radio, tidningar och tv tar deltagarna del av dessa föreställningar och de 
meddelar allt som oftast att de har läst eller hört någonting i media. Dessa 
föreställningar blir ett betydande inslag i cirkelsamtalet när deltagarna tar upp 
olika företeelser i samhället.  
  
 Inga: när de inte får ha så mycket barn de sa ju att de hittat masser av nyfödda 

 barn (.) på ett ställe de gjort å mä i Kina eller var var dä masser mä 
 nyfödda barn (i X) flera dar 

 ?: i Kin- 
 Inga: döde som de har döde  
 ?: ja 
 Lisa: dom hade hittat dom dom var iväg skickade på ett tåg en massa spädbarn  
 Inga: (XXX) 
 Lisa: »en en del var ju nästan nyfödda o dom skulle sälja dom eller  
 Inga: ja tror dä var Kina dä gäller  
 Lisa:  ja dä va Kina 
 Per:  dä ä väl dä hära 
 Inga: (XXX) 
 Per: »nämen dä väl nån lag som säger att dom bara får ha ett barn i varje 

 familj va 
 ?: ja 
 Inga: men dä där har hänt nu dä står i tidningen i dag 
 
På detta sätta fungerar saker som deltagare har läst, sett eller hört i media 
som en referensram för deras resonemang i vissa frågor. De föreställningar 
som cirkeldeltagarna tillägnar sig via massmedia är ett väsentligt inslag i den 
kollektiva åsiktsbildning som sker i studiecirkeln. 

Vetenskapen bidrar med sanningar om naturen 
Genom sitt cirkelmaterial möter deltagarna föreställningar producerade av 
vetenskapen. Det sker främst när miljöfrågor behandlas. Deltagare kan även 
själva föra fram att något är vetenskapligt bevisat efter att de tagit del av det i 
massmedia. Som lekmän har de svårt att förstå denna typ av föreställningar. 
Karaktären på dessa föreställningar är att de berättar hur något egentligen 
ligger till. Det ger ett resonemang som handlar om att söka ett rätt svar som 
är producerat utanför samtalet.267 Med det avses att de önskar förstå vad som 
är rätt. Det är resonemang med ett språkbruk där begrepp orsakar problem 
men även vad som är grunden för dessa föreställningar. 
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 Anna: jaha (..) ur ett äh klimat och co2 perspektiv är dock reserverna av olja 
 dock alldeles för stora (.) om vi tittar på bensin som drivmedel tillförs 
 atmosfären cirka två komma fem kilo co2 för varje liter vi förbränner 
 (LÄSER HÖGT) 

 Ola: dä där dä förstår inte ja rik[tigt] 
 Lars:             [nä in]te ja heller  
 Lisa: näe 
 Ola: nä 
 Per?: he 
 Lars: hur gas kan va  
 Per: (SNÖRVLAR) 
 Lars: »så väldigt tung 
 Ola: ja 
 Lars: »hur dom kan mäta hur mycke dä väger alltså  
 
Även om det är svårt att tränga in i och förstå de föreställningar som produ-
ceras hyser cirkeldeltagarna respekt för de vetenskapliga föreställningarna 
som en slags sanningar. Detta visar en situation i vilket de hamnar i 
underläge. Experternas kunskap som förmedlas via cirkelmaterialet har de 
svårt att förhålla sig till på ett kritiskt sätt.  

Diskussion 
Kapitlet har beskrivit cirkelsamtalets innehåll genom att å ena sidan betrakta 
innehållet i cirkeldeltagares åsikter och å den andra sidan försteställningar 
från normativa kontexter. Enligt Young är syftet med överläggningar att 
människor dels får en ökad förståelse av samhällsprocesser som deras erfar-
enheter och åsikter är inbäddade i, dels att en sådan ökad förståelse kan leda 
till åsiktsförändringar.268 Genom att överlägga med andra kan den enskilde 
individen utveckla sina åsikter. Habermas tanke om att människor överlägger 
för att återkoppla till samhället kan även det ses som att samtalsdeltagare till-
sammans gör sig kloka över det som sker omkring dem.269 Benhabib fram-
håller processen framför utfallet just för att poängtera att överläggningen är 
ett forum där människor prövar och lär sig mer om normer som finns i sam-
hället.270 Dessa referenser understryker att ett överläggande samtals kollektiva 
åsiktsbildande om företeelser i samhället sker genom att deltagares åsikter 
riktas mot befintliga föreställningar som finns i samhället. Detta kapitel har 
visat att cirkeldeltagarna jämte sina egna åsikter även skildrar, berättar om 
eller återger föreställningar som producerats i normativa kontexter. 
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Makt i samtalet 
Betraktas innehållet i deltagarnas åsiktsbildning i relation till makt i samtalet 
är det tre infallsvinklar jag vill diskutera här. Den första infallsvinkeln rör 
deltagarnas möjlighet att fälla egna yttranden som bidrar till en innehållslig 
mångfald i samtalet. Detta visar att rätten att hålla sig med egna åsikter är 
symmetrisk i samtalet. Alla har lika rätt att ha sina åsikter.271 Det finns en 
respekt för att cirkeldeltagarna har sina egna åsikter. Deltagarna är fria att 
yttra sina åsikter i samtalet. 

Den andra infallsvinkeln rör att åsiktsbildningen sker i relation till yttre 
normativa kontexters föreställningar. Ett problem är att en del av dessa före-
ställningar kommer från olika diskurser. Det gör att deltagare inte alltid har 
en självklar distans till dessa föreställningar. Emellanåt kan de bli till språk-
rör för dessa föreställningar. En del av dessa diskurser har en ställning av att 
ge språkliga kontextualiseringar till vissa frågor. Exempelvis ger den 
naturvetenskapliga forskningen begrepp som används för att beskriva 
miljöproblem. Saknar man adekvat kunskap kan man bli exkluderad från att 
delta i vissa frågor. Med det följer ett tvång om att acceptera vissa 
föreställningar som en rådande sanning. Det innebär att deltagarna införlivar 
tankar och resonemang som är från aktörer i systemet. Cirkeldeltagarnas 
resonemang anpassas efter sådant de läser, hör eller ser i massmedia.  

En tredje infallsvinkel på makt beträffande samtalets innehåll ligger nära 
den förra då det handar om att det finns vissa former av tankemönster eller 
typ av åsikter som lättare erhåller ett erkännande än andra. Detta minner om 
det som Young beskriver som hegemoniska diskurser.272 I det studerade 
cirkelsamtalet framkommer att en del deltagares åsikter möts med mer skep-
sis än andras. Deras argumentationslinjer ter sig märkliga och annorlunda 
vilket innebär att deltagares åsikter utgår från olika grunder. Dessutom fram-
träder en del externa föreställningar vara mer dominerade och styrande än an-
dra.273 

Kommunikationens genomförande 
Trots att detta kapitel har redovisat cirkelsamtalets innehåll kan ett par note-
ringar om hur kommunikation sker göras. Den första noteringen rör kommu-
nikationens fokus och riktning. Beskrivningen av samtalsinnehållet i detta 
kapitel understryker att kommunikationen i sig utgör ett komplext samman-
hang. Deltagarna tvingas vara vaksamma på ett flertal innehållsliga dimen-
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sioner som de samtidigt ska kunna ta ställnig till. Föreställningar syftar på en 
komplexitet i samtalsinnehållet som innebär att ta ställning till åsikter, viljor, 
normer, fakta och andra språkligt framställda föreställningar som säger något 
om det samhälle vi lever i. Deltagarna tar ställning till befintliga före-
ställningar i samhället med sina egna föreställningar. Komplexiteten handlar 
om att cirkeldeltagarna ska ta hänsyn till ett flertal aspekter samtidigt i sam-
talet. Rehg pekar på denna komplexitet i samband med en diskussion kring 
Habermas idé om att pröva giltighetsanspråk.274 

Åsiktsbegreppet som nämndes i kapitlets inledning betonade ett kommu-
nikativt prövande av åsikter vara väsentligt för åsiktsbildning.275 Åsikterna 
används på olika sätt i kommunikationen. Ett sätt är att driva fram sin åsikt 
som är den rätta. I dessa situationer är det svårt att vara öppen för andras 
ståndpunkter. I andra situationer bidrar man med sina åsikter och erfarenheter 
med en öppenhet för det andra yttrar. Då finns en beredskap för att korrigera 
sin hållning redan från början.  

Den tredje noteringen jag gör uppmärksammar den strävan som finns i 
deltagarnas åsikter om att åstadkomma det som är bra för många. Detta kan 
med Benhabib och Habermas sätt att beskriva överläggningar tolkas som att 
cirkeldeltagarna är engagerade i en moralisk diskurs.276 Genom olika samtals-
ämnen berör de situationer där människor lever i krig eller under arma för-
hållanden i och utanför Sverige. De berör ekonomiska orättvisor som drabbar 
alla och en var. Det gör att åsikterna om det normativt goda kan tolkas som 
att de bjuder in en universell publik till samtalet.277 De åsikter som framkom-
mer i samtalet kan därmed tolkas ha en deduktiv karaktär då de utgår från an-
dras situation.278 

Grunder för åsiktsbildningen 
Beträffande grunderna för åsiktsbildning kan det konstateras att cirkeldel-
tagarna tar med sig information in i samtalet. Informationen kan beskrivas på 
tre sätt. Det ena är att deltagare har tagit del av information i massmedia eller 
via andra källor. Ibland refererar deltagare till massmedia för att understryka 
var informationen kommer från medan det i andra fall kan anas att de tagit 
del av massmedia. Till det läggs de erfarenheter och den kunskap de har av 
olika ämnen. Dessutom har cirkeldeltagare tydliga åsikter om vissa företeel-
ser när det gäller förhållanden i sin omvärld. Här kan man peka på det själv-
                                                
274 Rehg, W. (1997). 
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klara i att deltagarna har åsikter, som kan betraktas som omdömen, av olika 
företeelser innan de börjar att samtala.279 När denna information används av 
cirkeldeltagarna för att starta samtalsämnen innebär det att de börjar i en viss 
åsikt. Det innebär att samtalsämnen kan börja i en deltagarrelativ position.280 
Med andra ord börjar flera samtalsämnen i något som kan ses som en partisk 
utgångspunkt då någon framhåller det de brinner för. Det deltagarrelativa, 
som bland annat framkommer i de individuella argumentationslinjerna som 
nämndes i föregående kapitel, för in skilda kontextualiseringar i de resone-
mang som tar plats i samtalet. Det innebär att det är olika karaktär på den in-
formation som deltagarna har att ta ställning till i åsiktsbildandet. 

En annan grund i åsiktsbildandet som har framkommit är att cirkeldelta-
gare har en strävan om att resonera kring vad som är rätt sätt att handla på 
eller rätt håll för samhällsutvecklingen. Detta understryker att cirkeldeltagar-
na är inbegripna i ett samtal som rör normer. Dessa normer som diskuteras 
ligger i linje med de frågor som Habermas exemplifierar etiska och moraliska 
diskurser med. Den universella och moraliska frågan Hur bör vi agera i för-
hållande till rättviseprinciper? och den etiska och partikulära frågan om Vi-
lka är och vilka vill vi vara?281 Genom att återknyta till de individuella argu-
mentationslinjer som nämndes i föregående kapitel kan det universella och 
partikulära även ges en annan tolkning. Då deltagare har sina argumen-
tationslinjer som grund för sin argumentation kan man se att de har en parti-
kulär utgångspunkt. Men innehållet i dem har en universell karaktär då det 
syftar till att åstadkomma något som är bra för flera än dem själva.282 
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6. Utredande kring en faktauppgift 

Detta kapitel beskriver en samtalsperiod som kännetecknas av en utredande 
inre samtalskontext. Att deltagare inleder en utredande samtalskontext beror 
på att de i sitt cirkelmaterial möter en faktauppgift som de har svårt att förstå. 
Detta kapitel uppmärksammar ett möte i cirkelsamtalet mellan å ena sidan 
cirkelmaterialet och cirkeldeltagarna å den andra sidan283. Med Dryzeks kon-
staterande om att överläggningar vid sidan av tal även kan rymma text är 
detta möte intressant.284 Kapitlet disponeras efter fyra samtalsutdrag. På det 
sättet visas hur samtalsperioden förändras under cirkeldeltagarnas försök att 
förstå faktauppgiften. Kapitlets första avdelning �Cirkelmaterialets argument 
är svårt att förstå� beskriver hur cirkelsamtalet övergår i en utredande 
samtalskontext. Skälet till det är att en faktauppgift i cirkelmaterialets argu-
mentation vållar cirkeldeltagarna bekymmer. Vidare pekar det på problem 
med en argumentation i cirkelmaterialet där etiska resonemang stöds av skäl 
som är faktauppgifter. Detta skapar en asymmetrisk relation där 
cirkelmaterialets expertkunnande talar över huvudet på cirkeldeltagarnas 
lekmannaförståelse. I den andra avdelningen �Att försöka förstå det man inte 
förstår� framkommer hur deltagarna tillsammans försöker att förstå 
faktauppgiften. Även den tredje avdelningen �Skilda sätt att ta sig an proble-
met� utgår från ett samtalsutdrag där det framkommer hur deltagarna prövar 
de kunskaper de har. Strävan är att någon ska göra ett yttrande som de kan 
accepteras som en lösning på den faktauppgift som ger dem bekymmer. I den 
fjärde avdelningen �Deltagarna går vidare utan att förstå� beskrivs hur 
samtalsperioden slutar och hur cirkeldeltagarna går vidare. Kapitlet avslutas 
med en femte avdelning �Diskussion� där resultaten i kapitlet diskuteras i 
relation till tre av avhandlingsarbetets frågeställningar.  

Cirkelmaterialets argument är svårt att förstå 
 
Samtalsperioden som beskrivs i detta kapitel visar ett möte mellan cirkeldel-
tagarna och deras cirkelmaterial. När vi kommer in i cirkelsamtalet tar cir-
keldeltagarn del av ett resonemang i cirkelmaterialet om minskade oljetill-
gångar och behovet av förnyelsebar energi. Detta resonemang kan ses mot 
bakgrund av det etiska argument som är närvarande i begreppet hållbar ut-
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veckling som handlar om att visa kommande generationer hänsyn men även 
de icke-mänskliga livsformerna.285 Därmed finner vi att cirkelmaterialet för-
medlar information av ett visst slag till deltagarna. Cirkelmaterialet framträ-
der likt en moralentreprenör som förmedlar information om vissa frågor till 
allmänheten.286 Att det uppstår en utredande samtalskontext beror på att 
cirkelmaterialet anför ett argument som stöds av en faktauppgift. Dennna 
faktauppgift är svår att förstå.  

I samtalsutdrag 1 nedan visas hur övergången till en utredande 
samtalskontext sker i fyra steg. Det första steget är den där Anna (rad 1-3) 
lånar sin röst åt cirkelmaterialet då hon läser det högt för alla andra. Det 
innebär att hon ger röst åt en främmande åsikt utan att nödvändigtvis dela 
den. När Anna läser högt ur cirkelmaterialet hör de andra deltagarna 
faktauppgiften om att atmosfären tillförs �två och ett halvt kilo co2 för varje 
liter vi förbränner�. Det andra steget utgörs av att Ola och Lars konstaterar att 
de inte förstår faktauppgiften. Tredje steget är det där Lars och Anna söker 
efter faktauppgiften i sina cirkelmaterial och för sig själva läser högt att det 
står att det väger �två komma fem kilo� (rad 18 och rad 19). Slutligen, i det 
fjärde steget börjar Lars och Ola att ta ställning till uppgiften genom att 
anföra exempel. Dessa fyra steg visar hur ett problem identifieras och att 
cirkeldeltagarna fokuserar på det gemensamt för att sedan tillsammans börja 
pröva det. Det sker genom att de tillsammans söker efter ett svar vilket är den 
utredande samtalskontextens signum.  
 
Samtalsutdrag 1. 
1 Anna: jaha (..) ur ett äh klimat och co2 perspektiv är dock reserverna av olja  
2  dock alldeles för stora (.) om vi tittar på bensin som drivmedel tillförs  
3  atmosfären cirka två komma fem kilo co2 för varje liter vi förbränner 
4  (LÄSER HÖGT) 
5 Ola: dä där dä förstår inte ja rik[tigt] 
6 Lars:             [nä in]te ja heller  
7 Lisa: näe 
8 Ola: nä 
9 Per?: he 
10 Lars: hur gas kan va  
11 Per: (SNÖRVLAR) 
12 Lars: »så väldigt tung 
13 Ola: ja 
14 Lars: »hur dom kan mäta hur mycke dä väger alltså  
15 Per: då får vi se (MER TILL SIG SJÄLV)  
16 Lars: ja av utsläpp gaser  
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17 Per: mm  
18 Anna: två komma fem (MER TILL SIG SJÄLV) 
19 Per: (XX) två komma fem kilo (MER TILL SIG SJÄLV) 
20 Lars: »o få dä till många många ton 
21 Per: för varje liter (MER TILL SIG SJÄLV) 
22 Lars: »från en skorsten  
23 Ola: ja  
24 Lars: »gas 
25 Ola: »på en mil blir skulle dä (.) då då släppa ut två ott halvt kilo (..) ungefär 
26  (.) eller  
27 Lars: ja 
28 Per: ja 
29 Ola: ja ja förstår inte dä (..) 
30 Anna: nä 
31 Lars: ja 
32 Ola: ja har läst dä flera gånger 
33 Lars: ja  
34 Anna: mm 
35 Lars: jo man har ju hört siffrer  
36 Ola: om man skulle samla ihop ett (.) samla ihop ett o o läggat på flaket då  
37  hade vi ju snart överlass  
38 FLER: (SKRATTAR) 
39 Ola: eller 
 
I detta kapitel är det cirkeldeltagarnas problem med att förstå denna fakta-
uppgift som ägnas intresse. Faktauppgiften används av cirkelmaterialet som 
ett skäl för ett etiskt argument. Detta etiska argument rör innehållskategorin 
om att människans leverne påverkar miljön. Det innebär att cirkelmaterialet 
har en implicit uppmaning om att minska bilåkandet för miljöns skull. Upp-
giften är konstruerad i en normativ kontext utanför cirkelsamtalet och är 
vetenskaplig fakta. Därmed kopplas ett etiskt argument samman med ett 
kunskapsanspråk. Problemet cirkeldeltagarna upplever är att de saknar den 
kunskap som krävs för att ta ställning till kunskapsanspråket.  

Detta exempel visar ett problem i demokratiska överläggningar, nämli-
gen svårigheten att förstå andras argument. För att kunna ta ställning till an-
dras argument på ett hederligt sätt krävs att man förstår poängen. Om inte 
poängerna förstås är det svårt att göra adekvata omdömen av argumenten. 
Det medför problem för teoriernas idéer om att giltighetspröva argument,287 
eller att i förlängningen nå legitima överenskommelser.288 
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Resonemang kring en isolerad del av ett argument 
Centralt i detta samtalsutdrag, och i hela samtalsperioden, är att cirkeldel-
tagarna endast fokuserar på det skäl som stödjer cirkelmaterialets åsikt. 
Betraktas argumentet finner man att det har två aspekter. Det ena är en etisk 
aspekt och det andra en informativ aspekt.289 Den etiska aspekten är att 
minska bilåkandet och den informativa aspekten består i faktauppgiften om 
att avgaser väger. Cirkeldeltagarna kommer därmed endast att beröra den 
informativa aspekten. Att cirkeldeltagarna fokuserar på faktauppgiften tolkas 
som att den är väsentlig för att dels förstå argumentet, dels kunna ta ställning 
till det. Det som förvånar cirkeldeltagarna är att gas väger och att den 
dessutom väger förhållandevis mycket. Deras uppfattning om gas är en annan 
än den som används i cirkelmaterialet och mötet med cirkelmaterialets 
resonemang innebär ett möte med en främmande diskurs. Den har de svårt att 
förstå. Deras situation kan i det närmast betraktas som ett utslag av vanmakt 
då de saknar kunskaper för att förstå cirkelmaterialets argument. Därmed är 
det svårt att ta ställning till åsikten om att minska utsläppen som biltrafiken 
orsakar.290  

Det cirkeldeltagarna inleder med samtalsperioden ovan är en process för 
att pröva faktauppgiften. En sådan process kännetecknar överläggningar i 
praktiska diskurser. Enligt Benhabibs bör de skäl som stödjer argument i 
sådana diskurser ha en etisk karaktär.291 I cirkelmaterialet används faktaupp-
giften för att stärka det etiska ställningstagandet. Det man kan säga att del-
tagarna gör är att pröva argumentets giltighet. Faktauppgiften leder 
deltagarna till att pröva resonemangets anspråk på sanning.292 

Även i den retoriska traditionens överläggningar handlar det om resone-
mang kring handlingsinriktade normer snarare än faktautredande. Den retori-
ska traditionens kontextuella känslighet för åsikter och kunskaper grumlar 
skillnaden mellan vad som är en åsikt och vad som är fakta och låter oss ana 
att dessa är tätt förenade. I Dryzeks diskursbegrepp ingår tanken om att en 
diskurs spinner runt en berättelse som bestämmer åsikter om fakta och vär-
den. Han menar även att en kunskapsdimension hjälper de överläggande att 
sortera bra argument från dåliga.293 Hos Young återfinns en liknande tanke-
gång i den situerade kunskap hon framhåller i vilken kunskap ses vara knuten 
till sociala positioner.294 Faktauppgiften, liksom bruket att använda sådana 
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uppgifter, är därmed väsentlig för cirkelmaterialets berättelse. Denna 
berättelse kombinerar åsikter och expertkunnande.295 Då den deliberativa 
teorin rymmer tankar om att nå skäliga resultat är den inte främmande för att 
faktauppgifter används.296  

Intervenerande yttrande används för nå förståelse 
Om den kommunikationen betraktas kan ett par företeelser noteras. Den 
första är att Olas yttrande där han meddelar de andra att han inte förstår 
faktauppgiften (rad 5) intervenerar i Annas pågående högläsning. Det innebär 
att han bryter in så fort det ges tillfälle istället för att vänta till dess hon läst 
färdigt. Den andra företeelsen är att Olas yttrande har en ordningsskapande 
funktion för hans egen förståelse. Genom att delge de andra att han inte 
förstår faktauppgiften finns en förhoppning om att få hjälp av dem att förstå 
uppgiften. Att ställa frågor kring det man inte förstår ger enligt Young 
möjlighet att överbrygga eller förstå skillnader.297 I det här fallet finns inte 
möjligheten att ställa frågan direkt till den som uttrycker sig oklart då 
textmaterialet är stumt och inte kan svara. Det gör att hans undran vänder sig 
till de andra cirkeldeltagarna. Detta kan ses som ett exempel på Benhabibs 
procedurregler som ger deltagare möjlighet att ifrågasätta andras yttranden.298 
Då Ola bryter av Annas högläsning kan det tolkas som att han inte visar 
henne respekt. I det här fallet har han själv texten framför sig vilket innebär 
att han hade kunnat vänta till dess Anna läst klart. Men istället för att vänta 
väljer han att avbryta henne. Hans ingripande innebär att samtalet hejdas och 
att det får ett nytt fokus. Det tar sig uttryck i att de tillsammans försöker 
förstå den problemskapande uppgiften.  

Ny ordning utan invändning  

Övergången till den situation där deltagarna tillsammans försöker att förstå 
faktauppgiften om att koldioxid väger sker tämligen automatiskt. Övergångar 
mellan olika typer av inre samtalskontext innebär att cirkeldeltagarna vet hur 
de ska agera i skilda sammanhang. Därmed kan man anta att det finns ett 
antal accepterade handlingar för olika inre samtalskontexter. I det här fallet 
medför det en attityd som utgår från att de tillsammans ska lösa någonting. 
Det kräver att de fokuserar på innehållet. I samtalsutdraget syns detta där 
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både Anna och Per söker i sina cirkelmaterial och repeterar den 
problemskapande faktauppgiften högt för sig själva (rad 18, 19 och 20). 

Denna faktauppgift är helt enkelt väsentlig att förstå för att överhuvud-
taget kunna förstå hur författarna bakom cirkelmaterialet argumenterar kring 
innehållskategorin människan måste motverka sin påverkan på naturen. Det 
som sker i samtalsutdraget pekar på ett problem för till exempel Youngs 
antagande om att man inte behöver förstå allt i någon annans yttrande.299 Viss 
typ av information i ett argument bör man helt enkelt förstå för att kunna 
överväga argumentet.  

Bedömning av information och handling  

Om kommunikationen betraktas finner man att den sker på flera sätt och 
handlar om olika saker. Deltagarna tar på detta sätt ställning till en mängd 
information. Redan har nämnts att de har förstått att agera i en utredande 
samtalskontext. Därtill läggs den bedömning av sakfrågans innehåll som de 
påbörjar här. Det innebär att samtalsdeltagarna under en relativt kort tidspe-
riod ska ta ställning till flera olika former av yttranden som rör både proces-
sen och innehållet. De omdömen deltagarna gör av samtalsprocessen är 
väsentliga för deras handlande. 

När det gäller argumentationen i sakfrågan har det redan konstaterats att 
cirkelmaterialet använder en skriven argumentation. Det innebär att en åsikt 
stöds av skäl. Dessutom har det nämnts att detta skäl hänvisar till kunskaper 
som inte Ola har. Om Olas avslutande yttrande i samtalsutdraget betraktas 
finner man att det har en annan karaktär. Med yttrandet om att man samlar 
utsläppet och �läggat på flaket då hade vi ju snart överlass� (rad 36-37) 
visualiserar han sitt tänkande. Skälet till det är att få de andra att förstå hur 
han resonerar. Enligt Young och Dryzek ryms inte denna typ av yttranden i 
den rationella argumentationens argument.300 Olas bildlika exempel illustrerar 
hans egen oförståelse och hans försök att förstå. Med exemplet om last och 
tyngd på ett lastbilsflak framkommer att han ser att det snabbt blir stora 
mängder utsläpp. Denna typ av figurativa och bildlika exempel är vanliga i 
det studerade cirkelsamtalet. Samtidigt visar det ett karakteristiskt drag i det 
studerade cirkelsamtalet, nämligen att abstrakta eller teoretiska resonemang 
översätts till något som är enklare att förstå. Genom dessa översättningar, 
skapas konkreta och lättförståeliga tolkningar av det abstrakta. När Young 
framhåller vikten av bildlika exempel för att nå fram till en lyssnarskara 
framstår det som att den som talar har ett visst kunskapsmässigt övertag. I 
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detta fall används det bildlika yttrandet för att personen har en begränsad 
kunskap. Det finns inget övertalande drag i att resonera på detta sätt.301  

Att försöka förstå det man inte förstår  
I samtalsutdrag 2 nedan fortsätter cirkeldeltagarnas utredande om vad det är 
som gör att koldioxid väger. Kommunikationen är gles och förhållandevis 
lugn. Det ger goda förutsättningar för en öppen samtalsoffentlighet där samt-
liga har möjlighet att delta med yttranden.302 Samtidigt är det ett tecken på 
den utredande kontextens strävan om att flera deltagare ska bidra med 
yttranden. Den öppenhet som samtalet har ger samtliga deltagare möjlighet 
att lyssna till det som sägs. Därmed finna möjlighet för ett samtal där 
samtliga deltagare kan lyssna aktivt och kritiskt.303 Genom deras möjlighet att 
lyssna ökar möjligheten för ett samtal där nya insikter och idéer kommer 
fram. Som framkommer i kommentarerna till samtalsutdrag 2 nedan finns 
svårigheter för en del deltagare att komma fram med yttranden. Dessa 
svårigheter benämns i denna studie för samordningsproblem. Med 
samordningsproblem avses att deltagares möjlighet att yttra sig hindras eller 
försvåras. Ett yttrande kan till exempel hamna i kläm mellan andra deltagares 
yttranden eller så kan två deltagare påbörja yttrande samtidigt.  

Den andra företeelsen som fokuseras är cirkeldeltagarnas överväganden 
och omdömen av andras yttranden och cirkelmaterialets uppgifter. Genom de 
förslag och de omdömen som görs får samtalet en innehållslig variation. En 
del vill förstå vad det är som gör att gas väger, andra fokuserar på 
cirkelmaterialets trovärdighet och slutligen uppmärksammas även koldioxi-
dens kemiska formel. Cirkeldeltagarnas omdömen utgår från deras egna för-
ståelsehorisonter. Dessutom bär omdömena spår av aningars vaghet då de 
utgår från en känsla av det de tror är rätt. 
 
Samtalsutdrag 2. 
1 Jon: dä ska dä skulle nog vara hekto (.) dä ska inte va kilo dä ska nog va 
2   hekto  
3  (..) 
4 Lars: ja ha  
5 Nils: gram 
6 Per: nja 
7 Jon: en fjärde del  
8 Lars: ja tror inte att dä ä sånt skrivfel inte för ja har läst (..) många andra sån  
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9  här rapporter mä såna här siffrer (..) dä alltså handlar om ton(.) vis  
10 Ola: jo jo dä dä  
11 Lars: gas från [till exempel ett värmeverk eller fordon] 
12 Nils:         [co2 va ä dä (TILL ANNA) 
13 Anna: kol dä ä koldioxid (SVARAR NILS) 
14 Nils: koldioxid (�) 
15 Ola: jah (.) nä ja har svårt o förstå dom där siffrerna  
16 Jon:? dä verkar (oerhört) 
17 Lars: för även om den är fuktig då gasen så (..) är dä ändå mycke dä ä ändå  
18  mycke låter ändå mycke 
19 Ola: =men de ska väl va ren gas om de ska (..) vägas så att säga (�) du ska  
20  inte blanna i en massa vatten i:n  
21 Lars: nä men den kanske i sej är något  (..) sur (..) (X) 
22 Ola: ja vet inte (.) hur mycke luft går dä åt till ett kilo (...) hur många  
23  kubikmeter luft går dä åt 
24 Eva: ja men [om dä ä co2] 
25 Nils:        [ja om dom ] pressar in ett i en en i ett bildäck eller (..) där är dä  
26  ju kilo  
27 Ola: ja men dä ä tryck 
28 Per: o ja-a  
29 Nils: dä ä tryck ja  
30 Lars: dä ä inte vikten  
31 Nils: inte vikten nä dä ä sant (�) 
32 Lisa: dä där va egendomligt faktiskt  
33 Anna: dä får vi hem o studera en i natt  
34 ?: he he  
35 Jon: dä ä fel skrivet 
36 Eva: dä ä två syre molekyler  
37 Lars: ja dä tror ja inte ä fel men vi förstår inte hur dom 

Kommunikation med samordningsproblem 
I samtalsutdrag 2 framkommer tre sekvenser med samordningsproblem. Sam-
ordningsproblemen lyfter fram företeelser som rör jämlikhet och respekt för 
andra i samtalet. Benhabib knyter till exempel ett villkor om respekt till 
deltagarnas rätt att delta på jämlika villkor i överläggningar.304 Young menar 
att respekt för andra dels är väsentligt för en inkluderande kommunikation, 
dels är ett villkor för att deltagare ska lyssna till varandra.305  

Det första samordningsproblemet inträffar när Eva hindras från att yttra 
sig. Det sker vid två tillfällen. Det första tillfället (rad 24) hindras hon från att 
fälla ett yttrande, i det andra (rad 36) når inte hennes yttrande fram. I det för-
sta fallet är det Eva och Nils som inte har samordnat sina yttranden. Nils på-

                                                
304 Benhabib, S. (1996). 
305 Young, I. M. (2000).  



 

122 

börjar sitt yttrande efter att Eva har inlett ett yttrande (rad 24-25). När deras 
yttranden överlappar varandra väljer Eva att stå tillbaka. Även i det andra 
fallet av samordningsproblem är Eva involverad (rad 36). Hon når inte fram 
till det centrala samtalet då hennes yttrande hamnar i kläm mellan två andra 
yttranden. Hon förefaller göra bedömningen att Jon och Lars är färdiga med 
sitt meningsutbyte när hon återigen yttrar sig. Men Lars är inte färdig varpå 
han fortsätter meningsutbytet. Han har inte noterat Evas yttrande vilket resul-
terar i att hon får träda tillbaka. 

En variant av samordningsproblem är när Nils initierar ett sidosamtal 
med Anna (rad 13-14). I detta fall handlar sidosamtalet om att lösa ett pro-
blem utan att störa de andra. Denna sekvens är kort och är avsedd att vara 
kort. Meningsutbytet sker vid sidan av det centrala samtalet och är därmed 
inte öppet för alla. När Nils ställer sin fråga till Anna innebär det att han inte 
lyssnar till yttranden i det centrala samtalet, och att han även hindrar Anna 
från att göra så. Han brister i sin respekt gentemot andra. 

Överväganden med vaga omdömen 
Utmärkande för den utredande samtalskontexten är att det finns ett gemen-
samt vägande och prövande av samtalsinnehållet. Tillsammans söker cirkel-
deltagarna efter ett argument som övertygar dem. Därmed framstår cirkel-
samtalet i denna samtalsperiod vara såväl opartiskt som icke-strategiskt då 
enskilda deltagare inte favoriserar någon egen uppfattning. De bidrar med 
möjliga tolkningar av såväl cirkelmaterialet, den problemskapande faktaupp-
giften som av kamraters yttranden. Dessa bidrag till det gemensamma sök-
andet efter ett svar bedöms av deltagarna. Deltagarnas omdömen har ett 
gemensamt drag om att vila på aningens vaghet. Dessa omdömen utgår från 
en känsla om vad som är rimligt.  

Samtalets strävan efter att finna ett yttrande som kan ge deltagarna ett 
övertygande svar sades tidigare påminna om Habermas idé om kraften i det 
bättre argumentet.306 Av kommentarerna ovan framkom att denna jämförelse 
inte fungerar fullt ut. Skälet är att deltagarna inte resonerar med argument 
utan med korta invändningar vars grunder inte uttrycks. Kanske minner detta 
om det Benhabib menar vara en oformell vardagskommunikation vilken hon 
menar vara opassande för överläggningar då den rymmer godtycke.307 Lika-
fullt sker ett kollektivt försök att skapa förståelse utan användandet av ratio-
nella argument i det studerade samtalet. Meningsskapande i det studerade 
cirkelsamtalet sker således inte nödvändigtvis med argument underbyggda 
med skäl. 
                                                
306 Habermas, J. (1984). 
307 Benhabib, S. (1996).  
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Nedan följer två avsnitt som beskriver omdömen som görs i två skilda 
interaktioner i samtalet. I det första avsnittet uppmärksammas de omdömen 
som görs av cirkelmaterialets karaktär. Det andra avsnittet tar upp deltagares 
omdömen av sina cirkelkamraters yttranden. 

Cirkelmaterialets trovärdighet prövas 
Deltagarnas omdömen av cirkelmaterialet riktas mot dess karaktär och 
trovärdighet. När deltagarna prövar cirkelmaterialet är det en erfarenhets-
baserad förståelse som ligger till grund för bedömningen. Två skilda uppfatt-
ningar om materialets uppriktighet eller dess karaktär framkommer i 
samtalsutdraget. Båda har sin grund i skilda tolkningar av faktauppgiftens 
riktighet.  

I det ena fallet är det Jon som uppfattar att uppgiften om två och ett halvt 
kilo inte är en rimlig uppgift. Därför prövar han en annan viktenhet. Därmed 
anför han att uppgiften inte är trovärdig då cirkelmaterialet far med felaktiga 
uppgifter (rad 1, 35). Han anser att kilo är fel viktenhet varpå hekto vore en 
mer riktig viktangivelse (rad 1). Han prövar därmed cirkelmaterialets 
karaktär och trovärdigheten.308 Med Habermas teori kan en tolkning göras om 
att Jon inte accepterar yttrandets konstativa sida, det vill säga dess anspråk på 
sanning.309 Denna uppfattning behåller han genom detta samtalsutdrag. I 
slutet (rad 35) framför han att uppgiften inte stämmer då det är ett skrivfel i 
texten. Jons omdöme utgår från något som han tycker känns mer riktigt.  

Lars är av motsatt uppfattning av cirkelmaterialets faktauppgift. Mot bak-
grund av hans förförståelse är cirkelmaterialets uppgift korrekt. Han bifaller 
cirkelmaterialets konstativa yttrande. Han anger även varför han gör det. 
Skälet är att han har tagit del av liknande uppgifter i andra texter som han har 
läst. Därmed går han i god för att cirkelmaterialets siffror stämmer. Genom 
att nämna att han har läst liknade uppgifter tidigare stöder han sitt yttrande 
med ett konstativt giltighetsanspråk.310 Cirkeldeltagarna stärker ofta sina 
resonemang genom att referera till något de har läst eller hört.  

Jämförs Jons och Lars resonemang och omdömen kan tre aspekter note-
ras. En är att de båda förhåller sig kritiska till någon annans yttrande vilket 
Young menar ska vara fallet i omdömen.311 Betraktas deras skilda bedöm-
ningar finner man en likhet som består av aningar, det vill säga de har en 

                                                
308 Dryzek, J. S. (2000). 
309 Habermas, J. (1996a). 
310 ibid. 
311 Young, I. M. (2000). 
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känsla för det de pratar om. Aningarna gör att Lars accepterar medan Jon 
avslår samma konstativa yttrande.312  

Den andra aspekten är att cirkelmaterialets anspråk på giltighet bestäms i 
konversationen mellan Jon och Lars. Deras omdömen har emellertid olika 
fokus. Jon bedömer endast cirkelmaterialets uppgift. Han gör det med korta 
tyckanden, eller invändningar, som inte anger varför han tycker som han gör. 
Lars omdöme utgår från bedömningar av både Jons yttrande och cirkel-
materialet. Genom att hänvisa till att han har läst sådana uppgifter motiverar 
han sin bedömning för Jon och de övriga cirkeldeltagarna.  

Den tredje aspekten är att Lars yttrande följer den individuella argumen-
tationslinje som han för genom cirkelsamtalen. Han driver gärna frågor om 
miljö och natur och hur människan ska förhålla sig till naturen. Därmed får 
detta yttrande stöd av hans tidigare yttranden. En individuell argumen-
tationslinje blir tydligare desto utförligare deltagare uttrycker sig kring olika 
spörsmål. Dessutom skiljer det ut olika deltagares yttranden. I samtalsut-
draget ovan är Jons yttrande här och nu. Det ingår inte i någon tydlig 
argumentationslinje. Lars yttrande är ett av flera som framhåller hans 
åsiktsprofil.  

Andras yttranden bedöms med aningar 
När det handlar om hur cirkeldeltagarna tar ställning till varandras yttranden 
utgår de från något de tycker är rätt. Därmed utgår de tvivel eller gillanden de 
för fram från hur de anar att något är. Aningarna ger uttryck för en känsla om 
hur något ska vara. Dessutom har de svårt att sätta ord på sina aningar i vissa 
situationer. Det gör att cirkelsamtalet rymmer en ordning där det är accepterat 
att resonera med omdömen som inte styrks eller motiveras.  

Det märks inte minst när Lars, som anser att uppgiften är korrekt, tycker 
att uppgiften om två och ett halvt kilo �låter ändå mycke� (rad 17-18). Det 
gör att han prövar tanken om att gasen kan vara fuktig vilket kan vara en för-
klaring till att den har en viss massa. Detta gillas inte av Ola som menar att 
gasen är torr (rad 19). Ola vill istället översätta utsläppsvikten till volym för 
att få förstå det de pratar om. Ytterligare ett exempel är när Nils för fram att 
luft i bilhjul mäts i kilo (rad 25). Här menar Ola att det handlar om tryck (rad 
27), och Lars förtydligar att det inte handlar om vikt (rad 30). 

Detta samtalsutdrag visar att när Ola prövar och avvisar andras förslag 
sker det på olika sätt. När Lars yttrande om fuktig gas avvisas sker det utan 
någon motivering. När Nils yttrande avvisas sker det med en korrigering av 
Nils yttrande som pekar på vad Ola menar vara fel. 

                                                
312 Habermas, J. (1996a). 
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Betraktas dessa olika omdömen kännetecknas de av att vara sprungna ur 
deltagarnas erfarenheter. De utgår från saker de upplevt eller saker de hört. 
Det gör att det finns en känsla för vad som är möjligt att acceptera i samtalet. 
Denna känsla som är baserad på erfarenheter och vardagliga antaganden om 
hur något borde vara vägleder cirkeldeltagarna. Noterbart är att det endast är 
innehållet som är i fokus för deltagarnas omdömen. Vem som säger något 
eller hur något framförs ägnas inget intresse här.  

En annan företeelse som blir tydlig här är att Ola har fått en roll där han 
styr samtalet. När han korrigerar sina cirkelkamrater sker det mot en uppfatt-
ning han har men inte kan sätta ord på.  

Skilda sätt att ta sig an problemet 
I följande samtalsutdrag är det tre företeelser som uppmärksammas. Den 
första företeelsen är att Eva som vi tidigare såg hade svårt att komma fram 
med ett yttrande gör det nu. Det gör att samordningsproblemen kan belysas 
ytterligare. Den andra företeelsen som belyses är att faktauppgiften 
konkretiseras på olika sätt. När Eva kommer fram med sitt yttrande berikas 
samtalet med ett nytt perspektiv i deltagarnas strävan efter att finna svar på 
vad som gör att koldioxid väger. Den tredje företeelsen är cirkeldeltagarnas 
sätt att lyssna och göra omdömen. Det är delvis ett selektivt lyssnande som 
passar egna utgångspunkter men även ett lyssnade som uppmärksammar den 
enskilde deltagaren. Genom yttrandena som utgår från deltagarnas lyssnande 
finner man att omdömen görs av olika enheter i kommunikationen. Det kan 
antingen vara ett enskilt yttrande som är utgångspunkt för omdömet eller så 
är det ett meningsutbyte som har skett mellan flera deltagare. 
 
Samtalsutdrag 3. 
1 Ola: ja (�) men men ja menar om 
2 Per: jo 
3 Ola: »en nu satte en plastpåse på avgasröret på bilen då så dä o körde av med  
4  en liter bensin  
5 Lars: mm (..) dom måste ha gjort så på nå vis  
6 Ola: ja då skulle 
7 Eva: ja men  
8 Lars: fånga in 
9 Ola: »då skulle den väga två ott halvt kilo  
10 Lars: ja  
11 Lisa: (SKRATTAR) 
12 Eva: ja men är dä inte att den tar den här syremolekylen ifrån luften eller nåt  
13  sånt här då 
14 Per: ja dä måste  
15 Eva: så dä blir  
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16 Per: dä ä så ja menar att dä måste va  
17 Eva: bildas koldioxid och 
18 Lisa: dä va dä du sa också 
19 Eva: o kommer ut ur avgasröret (SKRATTAR) 
20 Per: bilen tar ju in luft också till förbränningen till avg- som går ut genom 
21   avgasera (�) och så att dä ä luftblanning som går ut  
22 Ola: (PUSTAR) (..) ja men dä står två ott halvt kilo  

Trägen deltagare ger samtalet nytt innehåll    
I samtalsutdrag 3 finner man att Eva som tidigare i samtalsperioden inte 
lyckats komma fram med sina yttranden gör det nu. Det bidrar till att samtalet 
tillförs ytterligare ett innehållsligt perspektiv. Även i detta samtalsutdrags har 
Eva inledningsvis svårt att komma fram. Hennes första försök att komma 
fram (rad 7) hindrades av att Lars (rad 8) och Ola (rad 9) inte är klara med 
sina resonemang. Till slut skapas det ett utrymme för Eva att yttra sig. Detta 
utrymme skapas av att Olas exempel (rad 3, 6, 4) bland annat rör Lisa till 
skratt (rad 11). Vad det är hon skrattar åt är svårt att uttala sig om. Ola för 
ofta fram yttranden på ett sätt som får andra att ana en humoristisk poäng. 
Det som sker när Lisa skrattar är att det blir ett brott i den tidigare 
kommunikationen. Detta brott ger Eva det utrymme som hon eftersträvat 
tidigare i samtalsperioden. 

När Eva yttrar (rad 12) sig framkommer att hon har en annan utgångs-
punkt för sitt resonemang än vad de andra har. Det ena är innehållets karak-
tär, det andra är sättet som yttrande görs på. Olas yttranden faller in i linje 
med det han yttrat förut i samtalsperioden. Olas yttrande (rad 3, 6, 9) 
fortsätter hans tidigare resonemang i den här samtalsperioden och han gör det 
på ett liknande sätt. Han stärker sitt angreppssätt med ännu ett praktiskt 
exempel. Det bildlika exempel som han för fram (rad 3) har hans tidigare 
yttranden som bakgrund. Det gör att man här kan se en annan utmaning för 
deltagarnas övervägande av andras yttranden, nämligen att de har olika 
bakgrunder. En sådan historia saknar Evas yttrande som dessutom bidrar med 
ett helt nytt innehåll. Det bidrar med en teoretisk infallsvinkel på problemet. 
De andra har därmed ett nytt angreppssätt att ta ställning till.  

Konkretisering av det abstrakta 
Eva och Ola uppmärksammar problemet med hur gruppen ska kunna förstå 
att gas väger. Deras tolkningar av problemet syftar till att försöka bidra med 
att konkretisera ett abstrakt kunskapsanspråk. Konkretiseringen sker med 
hjälp av språkliga uttryckssätt som syftar till att komma bakom faktaupp-
giften. Poängen är att tydliggöra eller åskådliggöra hur man menar att något 
förhåller sig. Att kunna göra sig förstådd för att i förlängningen kunna bidra 
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till att konkretisera abstrakta företeelser är en väsentlig tankegång i den 
deliberativa demokratiteorin. Benhabib markerar särskilt att överläggningar 
handlar om att konkretisera abstrakta normer.313 I och för sig rör inte detta 
samtalsutdrag primärt normer, men den typ av gemensam förståelse som 
konkretisering strävar efter minner om det cirkeldeltagarna ägnar sig åt här. 
Dock handlar det om att i förlängningen kunna komma åt hur cirkelmaterialet 
hanterar normer.  

De språkliga uttrycksformer utöver argument som den retoriska traditio-
nen framhåller möjligheter att kunna åskådliggöra något abstrakt som det är 
svårt att sätta ord på. Detta märks hos Young när hon menar att talaren 
anpassar sitt sätt att uttrycka sig efter dem som deltar i överläggningen.314 
Olas tolkning är konkret och praktisk. Hans resonemang utgår från en 
vardagsförståelse. Med vardagsförståelse avses här att erfarenheter från 
vardagslivet används för att förstå ett abstrakt teoretiskt resonemang. Det blir 
tydligt då han använder ett exempel om att sätta en plastpåse på avgasröret 
för att kunna väga gasen (rad 3, 4). Med det (över) tydliga exemplet som har 
en vardagsanknytning (plastpåsen) delger han sin tolkning om hur gas kan 
vägas. Detta förefaller som ett försök från Ola att överhuvudtaget förstå hur 
det är möjligt att påstå att koldioxid, en gas, kan väga. Det säger dock inget 
om vad det är som gör att det väger. Exemplet är talande för den fantasi och 
användande av bildlika uttryck med vilka Young bland annat motiverar reto-
rikens plats i överläggningar.315 Sådana exempel är vanligt förekommande i 
samtalet när deltagare försöker kommunicera abstrakta eller svåruttryckta 
resonemang. Förvisso finns det en vaghet i detta som innebär att de som 
lyssnar får underförstå poängen. En skillnad gentemot Youngs accepterande 
av retorik som ett sätt för initierade att övertyga andra har cirkelsamtalet en 
annan utgångspunkt. Här är utgångspunkten deltagares brist på kunskap eller 
insikt varpå det bildlika yttrandet på ett ärligt sätt berättar om detta. 

Eva använder ett annat sätt än Ola för att sätta ord på samma dilemma. 
Yttrandet (som sträcker sig över raderna 12, 15, 17, 19) utgår från den 
kemiska beteckning som Eva försökt lyfta fram tidigare i samtalsperioden. 
Hon har ett helt annat sätt att ta sig an problemet med den tunga gasen än vad 
Ola just framfört. Eva försöker nyttja den kontextualisering med vilken 
cirkelmaterialet fört fram sitt argument. Det kan beskrivas som att hon 
försöker förstå påståendet på dess egna premisser. Därmed behåller hon den 
kontextualisering av problemet som cirkelmaterialet arbetar med. Även Evas 
yttrande lämnar åt lyssnaren att tolka det.  

                                                
313 Benhabib, S. (2004).  
314 Young, I. M. (2000). 
315 Young, I. M. (1996, 2000). 
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En likhet i Olas och Evas anföranden är att de medger att de inte är 
riktigt säkra på det de pratar om. I Evas fall avslöjas det genom att hon 
avslutar sitt yttrande med ett lätt skratt (rad 19) medan Olas uttryck berättar 
att han inte är säker. 

Lyssnandet bekräftas med nya yttranden 
Enligt tankar om hur överläggande samtal ska ske framkommer att respekt 
bland annat handlar om att lyssna till andras yttranden.316 Förutom att lyssna 
förutsätts att de kan föra resonemanget vidare. Young, framhåller vikten av 
ett aktivt och kritiskt lyssnande.317 Habermas föreställning om språkets 
samordnade funktion uttrycker implicit vikten av att lyssna.318 Överhuvud-
taget är lyssnandet väsentligt för att samtalet antingen resulterar i en gemen-
sam förståelse eller för att deltagarna ska kunna ompröva sina egna 
ståndpunkter. Betraktas deltagarnas handlingar i samtalsutdrag 3 utifrån de 
omdömen de gör kan tre aspekter kopplas till deras lyssnande. 

Samtalsutdraget visar dels att det är svårt att lyssna på ett sätt som inne-
bär att man har en öppen hållning, dels att lyssnandet och dess kommentarer 
uppmärksammar skilda företeelser. Här finns ett selektivt lyssnande som 
visar att förståelsen sätts in i olika sammanhang. Per (rad 14) hinner knappt 
lyssna färdigt till Evas yttrande förrän han ger bifall åt hennes sätt att resone-
ra. Han anger inget tydligt skäl till det. Det framkommer att hennes yttrande 
passar hans resonemang om bilmotorns förbränningsfunktion och den luft-
blandning den släpper ut (rad 20, 21). Det som sker är att Per lämnar det som 
Eva för fram och istället börjar tala om något annat. Dock är hans tolkning av 
Evas yttrande väsentlig då han tar avstamp i det.  

En annan typ av lyssnande visar Lisas yttrande (rad 18) prov på. När hon 
av Evas yttrande poängterar att hon noterat vad Eva försökt föra fram tidigare 
i samtalsperioden. Hennes yttrande bekräftar således att hon har lyssnat till 
Evas försök att komma fram tidigare. Detta minner om den bekräftande 
hälsning Young anser vara väsentlig för att erkänna varandra i en 
överläggning.319 Lisa kan därmed visa Eva sitt erkännande genom att stryka 
under att hon hört henne tidigare. Samtidigt visar det att Lisa har noterat Evas 
tidigare försök att yttra sig. Detta visar på en annan sida av samordnings-
problematiken, nämligen att det i det studerade samtalet inte görs avbrott för 
att till exempel säga: - Låt oss lyssna till vad Eva har att säga! Med andra ord 
visar Lisas yttrande problem med att samordna även lyssnandet.  
                                                
316 Englund, T. (2004); Welton, M. (2002).  
317 Young, I. M. (2000). 
318 Habermas, J. (1996a). 
319 Young. I. M. (1997, 2000). 
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Slutligen ger Olas avslutande yttrande exempel på ett tredje lyssnande 
(rad 22). Han kommenterar såväl Evas som Pers yttranden genom att försöka 
korrigera dem. Enligt Ola bidrar inte deras yttrande till den förståelse de 
tillsammans söker efter. Olas lyssnande är ett exempel på det lyssnande som 
teorierna framhåller när det handlar om att pröva andras yttranden. Young 
menar till exempel att det är väsentligt att pröva andras anspråk och 
förslag.320 Habermas idé om att pröva yttrandens giltighet sätter denna typ av 
kritiskt lyssnande till innehållet i fokus.321 En dimension i Olas handlande är 
att han genom detta påverkar vad det är för någonting som de andra 
deltagarna ska fokusera på. Han styr därmed samtalet mot att de ska tala om 
en viss aspekt.  

Deltagarna går vidare utan att förstå  
Samtalsperioden som de tre ovanstående samtalsutdragen är hämtade från 
avslutas i samtalsutdrag 4 nedan. Det kännetecknas av en kortare ordnings-
skapande sekvens. I den bestäms att de ska återgå dit där de befann sig innan 
Ola bröt in och ledde in i gruppen på resonemanget om gas och dess vikt. 
Gruppen har inte lyckats komma till ett svar som kan övertyga dem alla varpå 
de avbryter sina försök att finna ett svar.  
 
Samtalsutdrag 4. 
1 Ola: nä nu hänger vi oss inte på dä dä 
2 Flera: nä 
3 Per: vi släpper ut  
4 Lars: inte annat än att vi inte förstår dä riktigt  
5 ?: ja 
6 Ola: nä  
7 Lars: »var dom får vikten i från  
8 Nils: vilken dä ä som har skrivit dä  
9 Lars: dä ä inte ja 
10 Anna: nä ju läser jag vidare  
 

Metakommunikativ kommentar konstaterar oförmåga 
att komma vidare 
Olas yttrande i vilket han konstaterar att de inte kommer längre (rad 1) kan 
tolkas mot bakgrund av den oförmåga gruppen har att kunna lösa problemet. 
Olas yttrande kan ses som en ordningsfråga då den syftar till att påverka det 
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som sker i samtalet. Dess metakommunikativa poäng konkluderar att de inte 
kommer längre. Den stöds av Lars yttrande där han slår fast att de som grupp 
�inte förstår dä riktigt� (rad 4) �var dom får vikten i från� (rad 7). Han 
konstaterar således att de som grupp inte har tillräcklig kompetens för att 
förstå den problemskapande faktauppgiften. Gruppens delade uppfattning om 
att de inte förstår faktauppgiften bekräftas därmed.  

Det visar även att Ola har varit den som lett den här samtalsperioden. Det 
är han som tar initiativ till att de inte ska fortsätta att utreda denna fråga mer. 
Detta visar att det torde vara svårt att helt bortse från att det är en idé om ett 
bättre argument som leder deltagarna. Det finna en person bakom argumen-
ten som i hög grad kan styra   

Det pedagogiska arrangemang som studiecirkeln är innebär att deltagarna 
inte behöver komma fram till ett demokratiskt legitimt beslut. Det gör att de 
kan sluta resonera när de känner att de inte kommer någonvart. Det innebär 
att cirkeldeltagarna kan avbryta sluta att resonera när de önskar. När de väljer 
att avbryta detta resonemang innebär det att de lämnar denna diskussion 
bakom sig. 

Diskussion 
Samtalsperioden som har beskrivits i kapitlet har visat cirkeldeltagarnas möte 
med en vetenskaplig diskurs. Det skedde genom att cirkelmaterialet förde 
fram en faktauppgift. Inledningsvis sattes detta in i ett större etiskt resone-
mang om hållbar utveckling. När samtalsprocessen sedan beskrevs framkom 
att cirkeldeltagarn genom att gå in i en utredande samtalskontext på egen 
hand försökte att förstå den problemskapande faktauppgiften. Att förstå 
faktauppgiften är väsentligt för att deltagarna ska kunna förstå och pröva gil-
tigheten i cirkelmaterialets resonemang. Kommunikationen mellan cirkel-
deltagarna innehåller olika företeelser som i kapitlets tolkningar har setts prö-
va demokratiteoretiska begrepp som till exempel jämlikhet och respekt. 

Makt i samtalet 
Ett sätt att diskutera maktuttryck i denna samtalsperiod är att betrakta kom-
munikationen mellan deltagarna och cirkelmaterialet. Cirkelmaterialet har 
rollen av en moralentreprenör som förmedlar information om vissa frågor till 
allmänheten.322 I det exempel som har beskrivits i kapitlet har det moraliska 
innehållet även använt faktauppgifter. Cirkeldeltagarnas möte med en sådan 
vetenskapligt konstruerad faktauppgift skapar en vanmakt. Det påminner om 
det maktuttryck som Dryzek förknippar med att experters kunskap kan tysta 
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lekmän.323 Det liknar även Habermas resonemang om att vissa krafter i syste-
met kolonialiserar civilsamhället.324 I detta fall krävs kunskaper av ett visst 
slag för att kunna vara med och förstå faktauppgiften. Dessutom förs resone-
manget med ett diskursivt språk som deltagarna inte har tillgång till. Detta 
språkbruk är skapat utanför cirkeldeltagarnas livsvärld. Det ger ett slags sym-
boler som deltagarna inte har möjlighet att anamma.325 Cirkeldeltagarna 
möter här en främmande diskurs som de inte känner. Det gör att de har svårt 
att ta ställning till dess begrepp. En vetenskaplig diskurs kan på detta sätt gö-
ra delar av vissa samhällsfrågor expertdrivna. Här kan man se en kritik som 
riktas mot överläggningar om att de inte kan ställa sig utanför hegemoniska 
kunskaper.326  

Tidigare nämndes att denna samtalsperiod förs i en utredande samtals-
kontext. Den kännetecknas av att deltagarna söker ett svar på en gemensam 
fråga, i detta fall vad det är som gör att avgaser väger. Denna strävan jämför-
des tidigare med Habermas tanke om det bättre argumentet och med Dryzek 
tanke om den tvångsfria kraften i den bättre kommunikationen.327 Dessa två 
tankar betonar teoretiska idéer om att samtalet ska vara fritt från makt för-
utom det som finns i ett övertygande innehåll. Denna frihet från makt ut-
manades i samtalet av att en deltagare fick en ledande roll i perioden. Med 
andra ord finns det någon bakom argumenten eller de kommunikativa 
uttryckssätten som har en påtaglig möjlighet att påverka samtalet. Det tolkas 
som att det finns uttryck för makt som etableras i kommunikationen mellan 
deltagare. Den ger deltagare ett utrymme att agera och ta olika positioner.328  

Ett annat inslag i samtalsperioden som uttrycker makt är samordnings-
problemen. Dessa har ett exkluderande inslag som gör att deltagares försök 
att yttra sig hindras och nonchaleras. Det visar att tillträdet till samtalsoffent-
ligheten inte är självklar. Samordningsproblemen pekar på att det finns en 
konkurrens om talutrymmet. En sådan konkurrens kan tolkas som ett uttryck 
för makt.329  

                                                
323 Dryzek, J. S. (2000).  
324 Habermas, J. (2006).  
325 Roth, K. (2004). 
326 Young, I. M. (2001). 
327 Habermas, J. (1984); Dryzek, J. S. (2000).  
328 Thornborrow, J (2002); Candela, A. (1998).  
329 Candela, A. (1998). 
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Kommunikationens genomförande  
I detta avsnitt avgränsar jag mig till att diskutera några väsentliga drag i kom-
munikationens genomförande. Ett drag är att kommunikationen sker i en 
kollektiv anda som syftar till att deltagarna tillsammans försöker lösa ett pro-
blem. Denna gemensamma strävan efter att finna ett gemensamt svar ger 
samtalet en samtalsoffentlighet som är öppen och tillgänglig för samtliga del-
tagare. Kommunikationen har en strävan efter att finna ett yttrande som samt-
liga kan acceptera som giltigt.330 Sätts samtalsperioden i relation till det om-
givande samtalet kännetecknas den av en förhållandevis gles och öppen kom-
munikation. 

Samtalsutdragen har visat att kommunikationen vilar på flera omdömen 
som de enskilda deltagarna gör. Det handlar om ställningstaganden om vilken 
inre samtalskontext som de ska resonera i. Utöver det ska deltagare bedöma 
när det passar för dem att yttra sig. Samordningsproblemen som nämndes i 
kapitlet kan tolkas på ett par sätt. Det första är att man inte hinner bedöma 
samtalet varpå andras yttranden och försök att yttra sig inte observeras. Det 
andra är att denna typ av omdömen inte är nödvändiga. Med det avses att det 
i den elastiska kommunikation som nämndes i ett tidigare kapitel finns det en 
acceptans för att tillfälligt agera på sätt som utestänger andra.  

De bildlika exempel som en deltagare använder i samtalsperioden är 
intressanta då de ger uttryck för hur denna person försöker illustrera sina pro-
blem med att förstå den problemskapande faktauppgiften. Frågan är hur den-
na typ av yttranden ska tolkas. I Youngs kritik av det rationella argumentet 
framhålls att bildlika yttranden inte ryms i den.331 De erfarenhetsbaserade 
exemplen har en kraft i att de är enkla förstå för samtliga runt bordet. De till-
talar mer praktiska eller vardagliga erfarenheter hos cirkelkamraterna.332 

Ett annat inslag i det studerade cirkelsamtalet som detta kapitel visar är 
att deltagarna resonerar med korta yttranden. Dessa kan ses som omotiverade 
tyckanden men i samtalet bidrar de till att olika teman kommer fram. På detta 
sätt har dessa korta yttranden en funktion i samtalet. Dessutom bidrar dessa 
korta yttranden till flera deltagare blir en del av samtalets gemensamma 
resonemang.  

 
 

                                                
330 Habermas,. J. (1996a). 
331 Young, I. M. (1997, 2000)  
332 jmf Johannesson, K. (1998). 
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Grunderna för åsiktsbildandet  
En utgångspunkt för resonemanget som drivits i kapitlet har varit att betrakta 
cirkelmaterialets faktauppgift som en del i en åsikt. Dessutom har faktaupp-
giften använts som ett skäl för att stödja en argumentation. Tidigare i texten 
har detta sagts vålla problem om man som bland annat som Benhabib menar 
att de skäl som ska underbygga en åsikt i en överläggning bör ha en etisk 
touche.333 Det man finner i ett samtal om hållbar utveckling är att etiska 
resonemang stärks med faktauppgifter. Som har beskrivits i kapitlet har 
cirkeldeltagarna som lekmän svårt att förstå denna typ av föreställningar. Här 
kan man se en grund i åsiktsbildningen vara en strävan efter att finna rätt 
svar.334 Smith påpekar att överläggningar kan behöva uppgifter och 
information för att informera om vissa företeelser.335 Diskuteras detta i termer 
av grunder för åsiktsbildning blir en del i denna åsiktsbildning att de egna 
gränserna för vad man förstår prövas. Det innebär att en grund för 
åsiktsbildningen är en vilja att förstå. 

Detta visar att en grund för åsikterna återfinns i ett spel mellan del-
tagarnas mer praktiska förståelse av problemet och cirkelmaterialets veten-
skapliga utgångspunkt. Det kan betraktas med den retoriska överläggningens 
idéer om kontextbundna kunskaper och värderingar. Dryzeks idé om över-
läggningen som ett möte mellan skilda diskurser öppnar för att det finns 
skilda sätt att förstå ämnena de överlägger om.336 Samtidigt som det medför 
att det är svårt att förstå någon annans utgångspunkter.   

Detta syns även i deltagarnas omdömen av innehållet då dessa utgår från 
det som är konkret och nära deltagarna. Det konkreta har framkommit genom 
att deltagarna använder exempel från sin vardag. Dessutom finner man att 
deltagare även knyter an till egna argumentationslinjer. Ett exempel som inte 
var konkret var när en deltagare prövade sina kunskaper i kemiska 
beteckningar. Det som skedde var att andra tolkade det snabbt med konkreta 
exempel. En annan grund i åsiktsbildandet är de omdömen som cirkel-
deltagarna gör av den information som finns i samtalet.  

                                                
333 Benhabib, S. (2004). 
334 Michelman, F. I. (1997). 
335 Smith, W. (2004). 
336 Dryzek, J. S. (2000). 
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7. Olika syn på vardagsnormer 

Detta kapitel visar en samtalsperiod som består av en debatterande samtals-
kontext. Det debatterande inslaget uppkommer i samtalsperiodens början då 
Lars initierar ett samtalsämne som inledningsvis strider mot andras uppfatt-
ningar. Kännetecknande för debatten är att uppfattningar om vad som är rätt 
och fel är deltagarrelativa.337 Dessutom finns ett inslag av kampmoment 
Samtalsperioden kan därmed bestå av kampmoment. Intensiteten i detta 
moment skiftar genom samtalsperioden. Genom denna samtalsperiod varierar 
sättet som kommunikationen genomförs på. Det innebär att de fyra samtals-
utdrag som används för att illustrera samtalsperioden visar olika inslags i 
samtalet. Det sätt som kommunikationen varierar på ger deltagarna olika 
möjlighet att vara delaktig i samtalet. I kapitlets första avdelning �Etiskt 
resonemang mellan olika positioner� inleds samtalsperioden. Här etableras 
två åsiktspositioner i samtalet. Den andra avdelningen �Samordningsproblem 
och problem att enas� utgår från ett samtalsutdrag som illustrerar en förtät-
ning av samtalet. En problematik här utgörs av kommunikation som har en 
privat karaktär och endast bjuder in vissa deltagare. Det gör att andra tappar 
fokus på det som sker i det centrala samtalet vilket leder till att deltagare 
initierar ett sidosamtal. I den tredje avdelningen �Kamp involverar känslor i 
omdömen� återkommer de två åsiktspositioner som beskrevs i den första 
avdelningen. Slutligen i den fjärde avdelningen �Ordningsfråga tyglar 
misstolkning� finner man hur en utmanande situation hanteras med hjälp av 
ordningsfrågor 

Etiskt resonemang mellan olika positioner 
När Lars inleder samtalsperiod 5 nedan anför han ett nytt samtalsämne. Det 
följer den argumentationslinje han för genom cirkelsamtalen som utgår från 
hans intresse av miljöfrågor. Argumentet bjuder in till ett etiskt resonemang 
med utgångspunkt i åsiktskategorierna människan måste motverka sin 
påverkan på naturen och individens ansvar för att något händer kritiserar 
han normer producerade i vardagen. Det gör att hans argument dels har en 
naturetisk utgångspunkt, dels riktar uppmärksamhet mot hur människan 
agerar i sin vardag. Snabbt möter Lars en kritisk argumentation från Per. Det 
är upprinnelsen till den debatterande samtalskontext som präglar denna 
samtalsperiod.  

                                                
337 Habermas, J. (1984, 1996a); Benhabib, S. (1992, 2004).  
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Samtalsutdrag 5 
1 Lars: »vanliga arbetsreser för folk i tätorter större städer o (.) andra  
2 tätorter (.) folk sitter o varje morron kliver i sin bil o åker till jobbet 
3 en halvmil ungefär o (. ) sen jobbar dom på dan o så åker dom hem i  
4 bilen dä () ä väl- (.) stor delen av dä skulle kunna gå o göra mä cykel (..) 
5 om  folk tog [sä för mä dä (..)] 
6 Lisa:                     [ja dä (.) dä ] 
7 Anna:(småskrattar) 
8 Lars: »dä ä helt onödigt o flytta på en bil varje mor- en kvart varje morron o  
9  kväll (..) för o ta sej till o från en arbetsplats (..) för såna som har såna 
10 jobb där dom sitter o jobbar (...) där skulle (.) avsevärt mycke av dä här 
11  kunna sparas in (4)  
12 ?: mm 
13 Lars: c[ykl]a elle[r g]å till sitt jobb 
14 Per:       [nja] 
15 Anna:                   [ja ]                dä skulle va förbehållit bara handikappade  
16  (2) o ta sin bil o åka 
17 Lars: äh ja sen går dä ju o-o (..) dom som absolut ä tvungna inte kan samåka o 
18  (.) så där (.) o som pratar om bilpooler o andra saker 
19 Per: ja�[menar] 
20 Eva:     [åka kollek]tivt ja  
21 Per: »dä beror väl alldeles på hur deras familje o livssituation är va (..) ska  
22  dom ha i väg barn till dagis o så vidare o de ska i väg till jobb o de ska 
23  hämta barn på dagis o kanske jobbar en eller två mil bort  
24 Nils?: mm 
25 Anna: j-a 
26 Per: »o så vidare dä ä inte så lätt o sköta allt dä där  
27 Nils: nä 
28 Per: »m[en] o åka ikring mä en cykel 
29 Lisa:      [nä] 
30 Per: »o hinna mä (..) ähh  (.) äh (2)  
31 Lars: ja jo ja har själv vare mä om dä där o för oss gick dä bra 
32 Per: aah 

Två skilda sätt att förhålla sig till normer framträder 
Om detta samtalsutdrag beskrivs med fokus på Lars och Pers meningsutbyte 
infinner sig ett groende kampmoment. Det skapas när Per inte accepterar Lars 
yttrande. Till denna kamp återkommer vi senare i kapitlet. I kommentarerna 
till detta samtalsutdrag ägnas utrymme åt att fundera kring deras 
utgångspunkter. 

Betraktas Lars inledande yttrande (rad 1-5) finner man att det framförs 
kritik mot människans oreflekterade sätt att leva och ordna sina liv. Yttrandet 
innehåller därmed kritik mot de normer som produceras i vardagen. Det 
första yttrandet spelar med två innehållskategorier (rad 1-5). Den ena 
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kategorin är människan måste motverka sin påverkan på naturen och den 
andra är att den enskilda individen ansvarar för att något händer. Med 
exemplet om resor till och från arbetet pekar han på det onödiga i att åka bil 
korta sträckor. Väsentligt att notera är att Lars exempel är allmänt hållet. Det 
är vare sig knutet till ett visst geografiskt sammanhang eller till de nio som 
sitter runt bordet.  

Betraktas istället Pers kritik (rad 21-23, 26, 28, 30) av Lars yttrande 
framkommer att han försvarar den oreflekterade handling som Lars kritiserar. 
För honom är det självklart att enskilda individer ska få åka bil till och från 
sitt arbete. Det är den enskildes situation som bestämmer de val som ska 
göras. Därmed förstår han det Lars pratar om på ett annat sätt vilket visar att 
han har en annan åsiktsgrund. Per antar inte det naturetiska resonemang Lars 
anför. Hans försvar av bilens roll i den enskilda människans liv, och därmed 
hennes resor till och från arbetet, utgår snarare från de vardagsnormer som 
Lars kritiserar. 

Om Pers och Lars yttranden ställs mot varandra finner man att de repre-
senterar skilda argumentationslinjer. Redan har det nämnts att Lars ar-
gumentationslinje handlar om miljöfrågor och hur människan bäst organi-
serar sitt liv för att leva i harmoni med naturen. Pers försvarar ofta den �lilla 
människans� rätt att organisera sitt liv efter sina förutsättningar. Därmed kan 
striden tolkas som att den handlar om en inskränkning i den enskilda män-
niskans liv. Kampen handlar därmed om hur något ska kontexualiseras, det 
vill säga hur de ska tala om någonting.338  

Om detta kampmoment tolkas med den deliberativa demokratiteorin så 
finner man att dessa kamper med dialektiskt meningsutbyte är väl förankrade. 
Hos Dryzek ryms detta i striden mellan diskurser och hos Young i tanken om 
att skillnader mellan deltagare med skilda situerade kunskaper kan bestå 
genom överläggningen. Dessutom menar dessa två teoretiker att överlägg-
ningar kan må bra av tvister.339 I Habermas rationella argumentation är det i 
strider kring det bättre argumentet som kampmoment förekommer.340 

Om man försöker att tolka detta samtalsinnehåll med de etiska och 
moraliska diskurser som återfinns i Habermas och Benhabibs teoretiska 
bidrag kan ett par noteringar göras. Det första är att samtalet håller sig till de 
etiska och moraliska diskurser som Roth anser att denna typ av samtal ska 
arbeta med.341 Lars utgångspunkt förefaller att vara nära en moralisk diskurs. 
Han vill resonera om människans handlade och dess konsekvenser för icke-

                                                
338 Säljö, R. (1999). 
339 Young, I. M. (2000); Dryzek, J. S. (2000). 
340 Rehg, W. (1997). 
341 Roth, K. (2004). 
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mänskliga livsformer. Det vill säga en form av rättvisediskussion av 
människans agerande. Per slår in på en etisk diskurs då han väljer att prata 
om sådant som ligger nära dem själva och vardagshandlandet. Det har karak-
tären av att resonera utifrån hur de som bor i deras samhälle ska förhålla sig 
till det Lars anför. 

Yttranden öppna till en viss grad 
I tidigare kapitel har det framkommit att yttrandens öppenhet som är 
väsentligt. Om någon ska kunna ta ställning till någons resonemang krävs att 
argumentationen är öppen så att man kan förstå varför någon resonerar som 
han gör. Det kräver att yttranden erbjuder något som man kan ta ställning till. 
Teorierna anför skilda antaganden om hur pass öppna argument kan vara för 
andra. Youngs kritik om att nå konsensus på gemensamma grunder, det vill 
säga där man förstår allt i den andres argumentation, framhåller att det är 
svårt att fullt ut förstå någon annans resonemang.342 Även om det finns 
invändningar i teorin som begränsar möjligheten att förstå andra utgår den 
ändå från att man kan förstå och bedöma andras sätt att resonera. Habermas 
prövning av giltighetsanspråk är ett sätt att explicitgöra ett sådant 
antagande.343 Poängen är att kunna förstå en persons bakomliggande 
meningsgrund.  

Samtalsutdrag 5 ovan visar yttranden med skilda grader av öppenhet. Ett 
enkelt sätt att skilja mellan dessa två slag av yttrande är att Anna (rad 15) del-
ger de andra ett ogrundat tyckande medan Lars och Pers yttranden antar argu-
mentets form. Dessa yttranden erbjuder olika möjligheter för dem som lyss-
nar att förstå yttrandets meningsgrund. I Lars (rad 1-5, 8-11) och Pers (rad 
21-23) yttranden framkommer att de stödjer sina argument med skäl. Det gör 
det enklare för deras cirkelkamrater att bättre förstå hur de resonerar vilket 
ger en öppnare argumentation.344 

Annas yttrande där hon säger att hon tycker att �endast handikappade ska 
få ha bil� (rad 15) saknar information om varför hon tycker som hon gör. 
Således har det mer karaktären av ett tyckande än ett motiverat argument. 
Ingen av de andra deltagarna ber henne heller inte utveckla denna uppfatt-
ning. Yttrandet har ändå en funktion i samtalet då det stödjer Lars resone-
mang utan att avslöja hur. En annan företeelse kring Annas yttrande är att det 
faller mellan Lars och Pers yttranden och att det därför inte ägnas något 
intresse. Det antyder att meningsutbytet mellan Lars och Pers tilldrar sig mer 
intresse av de övriga cirkeldeltagarna varpå Annas yttrande negligeras. Det 
                                                
342 Young, I. M. (2000). 
343 Habermas, J. (1984). 
344 Benhabib, S. (2004). 
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som sker när någons yttrande negligeras är att möjligheten att nå legitima 
överenskommelser minskar. För att det ska kunna ske krävs att beakta 
samtliga infallsvinklar i den gemensamma kommunikationen.345  

Omdömen ställer skillnader mot varandra  

I samtalsutdraget framkommer att Per och Anna tar ställning till Lars yttran-
de. Gemensamt är att grunden för deras omdömen återfinns i uppfattningar 
om situationer utanför samtalet. Det pekar på att deltagarnas omdömen utgår 
från deras erfarenheter och kunskaper. 

När Per prövar Lars yttrande gör han det mot några aspekter som han ser 
vara gångbara. Den ena rör innehållet i Lars yttrande och det andra är Lars 
sätt att betrakta problemet. På detta sätt framträder deras skilda förhållnings-
sätt vilket innebär att det blir tydligt i samtalet att de har olika grunder för 
sina resonemang. Det är med dessa skilda grunder som de bedömer varandras 
yttranden. Det man finner är att Lars och Per förvisso talar för andra än sig 
själva, men de gör det utifrån sitt eget sätt att förstå det de pratar om. Lars gör 
det utifrån sin åsikt om hur människan ska organisera sitt sätt att leva grundat 
på en naturetisk övertygelse.  

Pers resonemang är på ett sätt opartiskt då han talar för de småbarnsför-
äldrar som behöver ta sig via daghem på sin väg till och från arbetet. Hans 
grund finns i de vardagsnormer som Lars kritiserar. Den universella kommu-
nikation som Benhabib framhåller, som ska utgå från gemensamt accepterade 
skäl, syns inte i detta cirkelsamtal.346 Det finns dock ett universellt drag som 
innebär att de argumenterar för något som är bra för flera. Betraktas dessa 
sekvenser av omdömen med Habermas anspråk på giltighet finner man att det 
i denna situation inte finns några gemensamma anspråk.347 

Slutligen finner man att Lars karaktär prövas också. Detta visar att 
cirkeldeltagarna inte enbart bedömer argumentets innehåll utan även den som 
fäller det. På detta sätt värderas deltagarens argumentationen när det gäller 
såväl argumentets logos- som ethos-nivå.348Pers praktiska invändning (rad 
20) mot Lars yttrande om att det är svårt att leva som Lars framhåller. I sin 
replik har Lars svar på tal och försvarar sin karaktär, ethos, genom att peka på 
att han själv har levt som han lär (rad 31).349 Det gör hans argumentation 
trovärdig. 

                                                
345 McBride, C. (2003).  
346 Benhabib, S. (1996).  
347 Habermas, J. (1996b). 
348 Rehg, W. (1997). 
349 Dryzek, J. S. (2000); Young. I. M. (1997, 2000) 
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Förtätat samtal  
I samtalsutdrag 6 nedan fortsätter Lars att försvara sin åsikt om att man bör 
cykla i stället för att åka bil om det inte är för lång sträcka. I detta 
samtalsutdrag får han ta emot kritiska kommentarer från fler deltagare. Inne-
hållet i samtalsutdraget knyter an till det resonemang som Lars påbörjade i 
det föregående samtalsutdraget. I kommentarerna till detta samtalsutdrag är 
det framförallt två företeelser som belyses. Det första är att det exemplifierar 
ett förtätat samtalsskede. Det sätter ljus på teoriernas tankar om en öppen 
samtalsoffentlighet. Dessa tankar rymmer även att deltagare ska visa sina 
medöverläggande respekt. Young beskriver en offentlighet i överläggningen 
som en kommunikation mellan olikheter som respekterar varandra.350 
Habermas kommunikativa handling har en liknande innebörd.351 I detta 
sammanhang bidrar förtätningen till att deltagare har svårt att delta i det 
gemensamma åsiktsbildande. Den andra företeelsen som belyses är 
deltagares möjlighet att förstå andras sätt att resonera. Cirkeldeltagarna 
använder främst ett tyckande som inte är motiverade. Dessa påståenden 
uttrycker snarare empiriska attityder än en argumentation med kritiserbara ja- 
eller nej-ställningstaganden som till exempel Habermas anslår.352  
 
Samtalsutdrag 6. 
 
1 Inga: dä [ä så mycke trafik nu för tin] 
2 Per:      [jo dä ä no dä dä tror ja dä ä ]  
3 Inga: dä ä så mycke tra[fik nu för tin dä va dä ju inte förr] 
4 Lars:                             [men dä skulle bli mycke mindre ] 
5 Inga: ja[-a fö-]  
6 Lars:    [ja om] 
7 Inga: »om alla cykla ja (.) 
8 Lars: ja 
9 Inga: men för [döm som cyklar ä dä ju så mycke] trafik [o så (XX)] 
10 Jon?:         [(XXX)] 
11 Lars:                          [»dom ursäktar sej mä  
12  att dom törs inte för att dä [ä så] mycke bilar men  
13 Inga:             [nä:e ]  
14 
15 Inga: nä just dä 
16 Jon:  =ja-a 
17 Lars: »men hål[ler man på o resonerar så då är ]man (..) [som han sa sur 
18   invändigt där o] 
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19 Inga:              [dä ä många som inte (törs dä)] 
20 Lisa:                        [men så kommer snön  
21  o så] dä går ju inte [att cykla] då 
22 Anna:                           [ja-a] 
23 Lars » (..) är man negativ (.) då resonerar man på fel sätt  
24   (OLA RESER SIG UPP OCH GÅR UR LOKALEN) 
25 Inga?: (fnissar) 
26 Anna: ja, men man kan ju inte ge sej ut o cykla i snöstorm  
27 Per:            [ja:a]  
28 Lisa: nä  dä kan man inte 
29 Jon: nä 
30 Per: nä (�)  

Förtätande meningsutbyten 
I samtalsutdrag 6 finns det två meningsutbyten som bidrar till att förtäta sam-
talet. Det medför att andra har svårt att dels vara aktiva, dels ta del av det 
andra säger. Därmed utmanas den deliberativa demokratiteorins idéer om ett 
öppet samtal. De två första meningsutbytena begränsar samtalsoffentligheten 
genom att förtäta den. 

Det första meningsbytet förtätar samtalet genom att Inga och Lars 
yttranden överlappar varandra (rad 1-12). Det leder till att deras utbyte har en 
privat karaktär trots att det sker i det centrala samtalet. Med privat avses här 
att det stänger ute möjligheten för andra deltagare att vara delaktiga. 
Överlappandet gör att det inte finns utrymme för någon annan att yttra sig. 
De etablerar en kommunikation som visar att de har en tillfällig gemensam 
förståelse trots att de omväxlande pratar i munnen på varandra. De kan ta en 
replik genom att fylla i varandras yttranden och de förefaller veta vad den 
andra menar.  

Flyttas blickarna till det andra meningsutbytet så inleder Lisa ett 
sidosamtal med Anna (rad 20-21). Detta meningsutbyte förtätar samtalet 
genom att det för in ett parallellt meningsutbyte. Detta ger upphov till ett par 
tolkningar. Den första tolkningen är att varje deltagare kan välja mellan att 
vara tyst eller att yttra sig i ett annat forum än det centrala samtalet. I detta 
fall väljer Lisa att yttra sig trots att andra redan talar. Därmed visar hon inte 
de som talar respekt i och med att hon inte lyssnar till dem. Framför allt 
hindrar hon Anna från att ta del av det samtalet. Den andra tolkningen är att 
det finns en temporalitet i samtalet. Den innebär att samtalet är i rörelse och 
ögonblicket då en replik passar in försvinner.  
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Att leda någon annan  
Om det förra avsnittet beskrev deltagarnas meningsutbyten så belyser detta 
avsnitt hur deltagarna i dessa meningsutbyten förstår och bedömer varandras 
yttranden. Gemensamt i dessa yttranden är en kritik mot Lars sätt att 
resonera. Kritiken utgår från erfarenheter som snarare uttrycker empiriska 
attityder än en argumentation med kritiserbara ja- eller nej-ställnings-
taganden.353 Detta innebär att Lars argumentation vid en tidpunkt kritiseras i 
två parallella meningsutbyten. 

Meningsutbytet mellan Inga och Lars inleds med Ingas kritik av Lars sätt 
att resonera (rad 1, 2, 9). Hon menar att biltrafiken är tät och omfattande 
vilket gör det svårt att cykla till och från arbetet. I detta meningsutbyte tar 
Lars tillfället i akt att både förklara och lotsa Inga in i sitt resonemang. Det 
sker genom att han konkretiserar sitt naturetiska resonemang. Han försöker 
övertyga henne om sitt eget synsätts giltighet. Lars utvecklar sitt resonemang 
med åsiktskategorin om att individen ansvarar för att något händer (rad 11-
12). Det Inga framfört som en begränsande omständighet för Lars idé om att 
cykla till jobbet vänder han till något som ligger på den enskilde individen. 
Därmed kan Lars resonemang tolkas som att det dels handlar om att korrigera 
Ingas tolkning av hans argument, dels att återigen framhålla poängen i detta 
argument. Ett sådant mer strategiskt resonemang kan tolkas som en 
maktyttring och därmed ett utnyttjande av en asymmetrisk relation. En annan 
tolkning är att Lars försöker övertyga Inga så som de retoriskt orienterade 
teoretikerna anför som en möjlighet för att få någon att förstå det man vill att 
de ska förstå.354 

Det andra meningsutbytet hinner knappt börja förrän Anna har förstått 
Lisas kritik mot Lars resonemang. Därmed avbryter hon det sidosamtal som 
Lisa initierat innan det tagit fart. När hon har gjort det bryter hon in i det 
centrala samtalet (rad 26). I stället tar hon med sig Ingas fråga till det centrala 
samtalet. Den inbrytning som Anna gör i det centrala samtalet görs utan att 
kontrollera om Lars och Ingas meningsutbyte är över. Hon avvaktar inte 
situationen utan går på med en gång. 

Att tvingas resonera på ett sätt 
Ytterligare en företeelse som kan lyftas fram ur samtalsutdraget ovan rör 
sättet som de framställer biltrafiken på och vad de har för syften med sina 
yttranden. I det föregående samtalsutdraget framkom att Lars önskar resonera 
om etiska normer. De invändningar som han möter genom Ingas, Lisas och 
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Annas yttranden avgränsar resonemanget till att handla om praktiska företeel-
ser. Istället för att prata om normer och värderingar får Lars försvara sitt 
exempel om att välja cykel som färdmedel. Detta uppmärksammar ett 
problem med att förstå någons normativa grunder för dennes resonemang. En 
annan sida av detta är att Lars genom att svara på cirkelkamraternas 
invändningar tvingas in i ett mer praktiskt resonemang. Deras tolkningar av 
hans exempel tvingar honom att försvara sig. Det som sker är att detta försvar 
hamnar på ett mer praktiskt plan än ett etiskt plan. På ett sätt kan detta tolkas 
som att Lars inte är fri att föra den typ av resonemang han önskar, därmed 
kan det ses som en inskränkning av tvångsfriheten. 

En annan tolkning utgår från att cirkelkamraternas invändningar i själva 
verket är en del av prövandet av Lars resonemang. Genom sina invändningar 
prövar Inga och Anna de anspråk på giltighet som Lars anför. Hans anspråk 
om en normativ riktighet i att inte åka bil till arbetet prövas av de andra. 
Deras yttranden prövar det de ser vara ett konstativt anspråk om att cykla.355 
De tror så att säga inte på Lars argument då det av olika anledningar, tät 
trafik eller snö, förefaller vara orimligt. Sättet de gör det på saknar dock en 
argumentativ opposition.  

Kamp involverar känslor i omdömen 
När samtalet fortsätter med samtalsutdrag 7 nedan så vaknar den kamp som 
varit vilande sedan det första samtalsutdraget. Den har legat och grott under 
ytan. Per och Lars argumenterar med varandra på ett sätt som gör de andra 
till åhörare. I striden med argument är det främst Per som agerar emotionellt. 
Det tar sig uttryck såväl i det han säger som hur han agerar i samtalet. En 
följd av Pers agerande är att andra deltagare påverkas av hans engagerade 
argumentation. När de lyssnar framkommer det genom att yttrar korta 
stödjande fraser. Detta sätter ljus på känslors vara eller inte i överläggningar. 
Det man finner är att omdömen gärna ska vara fria från känslor.356 Samtidigt 
finner man att fantasi ses som ett möjligt inslag när deltagare ska göra sina 
omdömen.357 Om man försöker förstå kampen så är det Pers och Lars skilda 
åsikter som gör att de inte viker sig. De har övertygelser som gör att de har 
svårt att bli övertalade av den andre. Lars engagemang finns i hans 
naturetiska intresse. Det är ett uttryck för sin externt situerade kunskap. Den 
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vill han värna om samtidigt som han vill att de andra ska ta del av den.358 
Dock får han inte mycket utrymme då Per ställer frågor. 
 
Samtalsutdrag 7. 
 
1 Per: man behöver nog inte vara negativ för dä för att en inte kan åka cykel på 
2   vilka vägar som helst här ute  
3 Inga: (hö hö nä)  
4 Per: »dä ä dä ju förenat mä livsfara [o å]ke cykel på Riks(.)vä[gen här  
5 Anna:                   j[a-a ]         [ja -a]     särö  
6 Per: »dä [vil]l ja påstå (.) dä behöver en inte dä ä väl tvärt om  
7 Anna:        [ja] 
8 Per: »man ä väl positiv till livet a�en vi-vill väl ha dä kvar va 
9 ?: [=jaa] 
10 Lars: [=dä ]ä en vana dä där (.)  
11 Per: va (HÖGRE RÖST)  
12 Lars: dä ä en vana dä där (.) man 
13 Per: =nä men möt två lång- (.) när två [lång]tradare (HÖJER RÖSTEN) möts  
14 Anna:                                                       [ja-a] 
15 Per »o så har du en cyklist på varje sida 
16 Anna: =ja-a tack dö 
17 Per: » va tror du dä blir av dä 
18  Anna: dä ja har åkt den där vägen (OLA KOMMER IN IGEN)  
19 ?: mm 
20 ?: nä 
21 Nils: va [sa han Hans Hansson] (TILL ANNA) 
22 Lars:      [jo�rå ja har cyklat åtskilligt] ute på vägar i mitt liv  (..) så ja vet 

Argumentationskamp 
I denna del av samtalet är Per drivande. Inledningsvis beskrivs hur Per i 
samtalsutdraget ovan agerar för att kunna övertyga Lars om bristerna i hans 
resonemang. Det innebär att dels visa hur han bygger upp sin argumentation, 
genom att använda åsikter och exempel. Därefter följer ett liknande sätt för 
att beskriva Lars svar på Pers kritik. Denna argumentationskamp är intressant 
då den bidrar till att fästa uppmärksamhet på hur de argumenterar.  

Om Pers första argument (rad 1-2, 4, 8) betraktas har det en kritik mot 
Lars argument tidigare. Per skapa ett eget argument av det genom att vända 
på det. På så sätt berövar han det dess poänger och i stället ger det en ny 
poäng. Därigenom gör han klart för dem som lyssnar att han är av en annan 
uppfattning än Lars, vilket han bland annat uttrycker med orden �dä ä väl 
tvärt om� (rad 6). Med uttrycken �livsfara� (rad 4), �positiv till livet� och att 
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man �vill ha dä kvar� (rad 8) begränsar han användandet av innehålls-
kategorin individens ansvar för att något händer. Han kritiserar således Lars 
sätt att se på individens ansvar genom att försöka rätta till utgångspunkten för 
individens ansvar. Dessutom lägger han till innehållskategorin om att 
levnadssätt påverkar hälsan (rad 8). Att cykla, som Lars framhåller, innebär 
enligt Per att sätta sitt liv på spel i den trafiksituation som finns utmed 
riksvägen som passerar samhället. När Per fokuserar på det exempel Lars 
använt gör han det utan att röra vid Lars bakomliggande argumentation, det 
vill säga kombinationen av kategorierna människan måste motverka sin 
påverkan på naturen och den enskilda individen ansvarar för att något 
händer. Per åstadkommer på detta sätt en ursäkt för det som Lars menar vara 
en negativ hållning och en icke-önskvärd vana. Det gör han genom att lägga 
till ett nytt innehåll med kategorin levnadssätt påverkar hälsan. 

Om Pers andra argument betraktas (rad 13, 15 och 17) så är det en fråga 
till Lars. Med frågan �va� tror du dä blir av dä då� (rad 17) vill han få Lars att 
ta ställning till Pers yttrande. Frågor är ett bra sätt enligt Young för att pröva 
andras perspektiv, det vill säga perspektiv man inte delar. Genom den andres 
svar kan man förstå dennes sätt att resonera.359 Sättet som Per framför sin 
fråga på gör att det är osäkert vad som prövas. Är det Lars hållning? Är det 
Pers tolkning av Lars hållning? Detta visar en komplexitet i samtalets 
pågående åsiktsbildning där förståelseprocessen ändras från en stund till en 
annan.  

När Lars svarar på kritiken refererar han till att han har �cyklat åtskilligt 
på vägar i� (rad 22) sitt liv. Med andra ord har han erfarenhet av det han 
pratar om varpå han befäster att hans argument är rimligt. Därmed är det två 
skilda erfarenheter och anspråk på sanningar som möter varandra.  

Omdömen i kampen  

Det som sker i denna kamp är ett prövande av andras åsikter som är färgat av 
den egna åsikten. Framför allt är det Per som prövar Lars argument. Deras 
omdömen bär således spår av de erfarenheter som de har med sig. Det är med 
den egna erfarenheten som grund som Per bedömer Lars resonemang. Det 
gör att de betraktar det aktuella exemplet med olika sanningar och normer. 
Per utgår från de vardagsnormer som Lars kritiserade i samtalsperiodens 
inledning. Det innebär att de argumenterar från olika positioner varpå de kon-
textualiserar exemplet om att cykla till jobbet på olika sätt.  

Betraktas detta med Habermas idé om att giltighetspröva argument finner 
man att de här inte gillar varandras konstativa anspråk, det vill säga vad som 
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är sant, och inte heller varandras regulativa anspråk, det vill säga varandras 
sannfärdighet.360 Väljer man istället att se på denna process med Youngs 
sakliga omdöme kan ett par andra aspekter belysas. Den första är att Per vill 
veta mer om Lars sätt att resonera. Han ställer frågor till Lars. Svaret han får 
säger inte mycket. Lars svar understryker att han har egen erfarenhet av 
sådana situationer. Detta korta svar underlättar inte för andra att förstå hans 
resonemang. Att lära sig om någons perspektiv torde kräva mer av deltagarna 
än dessa korta yttranden.361  

Beaktas det att kampen sker i en debatterande samtalskontext så innebär 
det att de är i en process. Det märks framförallt på Pers agerande som i detta 
samtalsutdrag är pådrivande. Det de tar ställning till att någonting händer 
med dem. Det finns inte utrymme att stanna upp och att gå på djupet. 
Samtalet driver på och det ger inte utrymme för att reda ut vad det är som 
skiljer deras uppfattningar. 

Kampen involverar känslor 
En annan företeelse som framkommer i samtalsutdraget är att Pers röstläge 
förändras. Rösten höjs och tonläget ändras varpå man hör att han är irriterad. 
Därmed framkommer att han känslomässigt engagerad. Detta sätter fokus på 
känslors vara eller inte vara i en överläggning. I den rationella argumen-
tationen ryms inte känslor. Den vill komma bort från det tvingade och 
orationella drag som gör att känslor kan bli tvingande. Känslor hotar därmed 
opartiskheten.362 Känslor förefaller även ligga nära det vardagsspråk som 
Benhabib önskar utestänga från överläggningar.363 Samtidigt öppnar hon för 
att fantasi och känsla kan vara med när deltagare tar ställning till andras 
yttranden.364 Mansbridge betonar vardagsspråkets roll för att demokratiska 
överläggningar ska kunna involvera den vanlige medborgaren. Att bli arg och 
irriterad kan rent av vara en nödvändighet för att i förlängningen erhålla ett 
samtalsklimat av ömsesidig respekt. Att yppa det man känner ser hon vara ett 
tecken på äkthet.365  

När Per dessutom refererar till riksvägen och livsfara för den egna hälsan 
(rad 4) vädjar han till lyssnarnas känslor. Genom att referera till en 
trafiksituation som är känd av deltagarna spelar han med lyssnarnas 
erfarenheter och känslor. Dessutom knyter han an till Ingas yttrande i 
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föregående samtalsutdrag där hon framhöll att trafiken har ökat. Genom att 
placera exemplet om att cykla till arbetet utmed denna riksväg har Per nu gett 
Lars allmänna exempel en ny laddning. Han paketerar sitt argument väl 
genom att omformulera Lars exempel och använder den lokala 
trafiksituationen för att stärka sitt argument. Därmed vinner han gehör inte 
enbart via en argumentation utan även via exempel som spelar med 
lyssnarnas känslor.  

Kampen engagerar lyssnare 
En annan aspekt som detta samtalsutdrag visar är att det finns fler lyssnare än 
de som är engagerade i kampen med argument. Pers och Lars argument har 
alltså fler mottagare. Genom att de har talat om en välkänd trafiksituation på 
riksvägen som passerar samhället förs resonemanget kring något alla känner 
till. När Per förstärker sitt resonemang med ett exempel om att det är en svår 
situation för en cyklist när två långtradare möts (rad 13 och 15) så är det ett 
tydligt bildspråk som de övriga deltagarna har lätt att ta till sig. Exemplet 
används för att peka på att Lars sätt att resonera inte håller. Samtidigt får Per 
stöd av Anna. Hennes yttrande (rad 16) har två kännetecken. Det ena är att 
uttrycket �ja-a tack dö� bekräftar att hon känner igen sig i situationen och att 
hon ger stöd åt Pers argument. Hon har åkt utmed denna riksväg. Det andra är 
att liksom Per så har även Anna ändrat tonläget på ett sätt som markerar att 
hon är känslomässigt engagerad. 

Denna händelse visar att sättet som samtalet förs på påverkar de som i 
detta fall hamnat som åhörare till en debatt. När stämningen i denna debatt 
drivs upp så blir även en del av åhörarna påverkade av sättet det förs på. Det 
gör att de inte lyssnar kritiskt till det som yttras utan de förförs av formen 
som yttranden har. Detta kan ses som ett sätt varpå deltagarna låter känslan 
styra sitt omdöme vilket inte gillas av bland annat Dryzek som menar att 
känslan ska var rationell om den ska användas som grund för omdömen.366   

Ordningsfråga tyglar misstolkning 
Samtalsperioden avslutas med att en ordningsfråga tyglar en misstolkning av 
det exempel som de har diskuterat under samtalsperioden. Fokuseringen i 
denna avdelning är hur Per pådriven av sitt engagemang tar till en överdrift 
för att övertyga andra om att Lars resonerar på fel sätt. Överdriften korrigeras 
av Lars. Den andra företeelsen är att Lars korrigerar detta fel genom en 
ordningsfråga. Slutligen berörs hur åhörare till Lars och Pers debatt har 
lyssnat och avlutar med att tolka resonemanget till Lars fördel. Jämfört med 
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kapitlets tidigare samtalsutdrag kan man se att opinionen i samtalet svänger 
till Lars fördel. 
 
Samtalsutdrag 8. 
 
1 Per: ska du åka lite längre så får du inte åka på de stora vägarna (.)  
2  motorvägar o så vidare (.)  
3 ?: näe 
4 Per: »utan du då får du ju lov o [åka sju mil längre i byar o]  
5 Lisa:              [i städerna har de ju gjort cykel]banor 
6 Anna: ja  
7 Lisa: »dä ha dom ju gjort  
8  Lars: nä men nu talar ja om arbetsreser [inne i städer ] 
9 Per:                         [ja (.) ja-a ]      okej ja a ja mm mm 
10 Nils: många skulle kunna göra dä (.) många [skulle kunna göra dä 
11 Anna:                                                          [ja-a  då (.) javisst] 
12 Per: ja-a visst 
13 Anna: o många dom (.)  
14 Per: men 
15 Nils: dä ä bara o åka ett kvarter el- kvarter eller nånting så där (.) eller åka o 
16   köpa tidningen eller nå sånt där (.) dä ä ju helt onödigt  
17 Per: jo 
18 Lars: ja dä sker väldigt mycket att man flyttar på en bil för att man ska  
19  nånstans  
20 ?: mm 
21 ?: mm 
22 Ola: ja men 
23 Lars: helt i onödan 

Motargument korrigeras 
I den första delen av samtalsutdraget (rad 1-9) tar Pers och Lars kamp slut. 
Det sker genom att Lars uttrycker att Per är fel ute. I sitt engagemang börjar 
Per att överdriva och prata om en annan typ av resa än den korta resa till och 
från arbetet som Lars talade om i samtalsperiodens inledning. Därefter får 
Lars stöd i sitt resonemang av Nils (rad 10 och 15-16) och av Lisa (rad 5 och 
7). Dock försvinner hennes yttrandes första del då det fälls samtidigt som Per 
avslutar sitt argument som riktas till Lars. 

I sitt första yttrande vänder Per (rad 1, 2 och 4) ett argument mot Lars 
resonemang i föregående samtalsutdrag. Hans engagemang driver honom till 
att omformulera det de pratar om. Han fortsätter att sätta cykeln mot bilen i 
fokus för diskussionen men han lägger till att många vägar inte är tillåtna för 
cyklister (rad 1-2). Enligt honom orsakar det problem för cyklister då de får 
cykla alldeles för långt. Därmed talar han om en längre resa vilket frasen 
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�åka sju mil längre i byar o� uttrycker (rad 4). Det man finner är att hans 
yttrande har en överdrift som stärker hans poäng. Detta yttrande har två 
mottagare. Den ena är Lars och den andra är de övriga cirkeldeltagarna. 
Oavsett vem av dessa det vänder sig till finns det ett strategiskt och retoriskt 
drag över yttrandet. Om Pers yttrande ses överdriva för att beröra har han en 
strategisk inriktning då han spelar med lyssnarnas känslor.367 Det kan ses ha 
som syfte att kullkasta Lars resonemang genom att påverka de andra med 
andra medel än rationella argument. Per förmår inte att göra sina känslor 
rationella utan överdriver exemplet. Frågan är om Pers yttrande bär spår av 
den manipulativa retorik som Dryzek avfärdar eller om det ryms inom den 
övertalning som han ställer mot tvång.368  

Lars yttrande är en ordningsfråga som rättar till Pers överdrivna exempel 
(rad 8). Det är exemplet om arbetsresor i sig som han korrigerar och inte med 
vilka åsikter Per närmar sig det. Det handlar om få alla att prata om samma 
sak. Därmed beaktas tvångsfriheten i och med att det är accepterat att hålla 
sig med de argument man vill. Samtidigt finns rätten att göra sin röst hörd om 
de inte gillar hur andra resonerar om det som står i fokus.369 

Då detta utdrag är det sista som illustrerar denna period kan även en 
retrospektiv kommentar göras kring inflytandet över det de pratar om. Lars 
har erövrat en position där han har rätt att korrigera andra utifrån den 
definition han gjort av arbetsresor. En sådan rätt kan beskrivas som en erkänd 
asymmetrisk relation som här är knuten till samtalsämnet.370 Det innebär 
således en ojämlik situation där Lars kan påverka samtalet genom att 
bestämma vilka argument och exempel som passar. Sett med den rationella 
överläggande demokratin är en asymmetrisk relation otänkbar då den snarare 
ses bestå av strategiska än kommunikativa handlingar.371 

Opinionen vänder 
I de tidigare avdelningarna i detta kapitel har det framkommit att det har 
funnits en opposition mot Lars sätt att resonera. Det har mötts av kritiska och 
prövande yttranden. I detta samtalsutdrag möts han istället av yttranden som 
uttalar ett stöd för hans resonemang. Rent innehållsmässigt smalnar samtals-
innehållet av då alternativa uppfattningar minskar. Detta kan liknas vid att 
opinionen mot Lars upphör. Här finner man en tidsaspekt i överläggningen 
som kan verka självklar, nämligen att deltagare kan behöva pröva andras 
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yttranden kritiskt innan det får stöd. Detta prövande har skett på olika sätt. 
Lisa har, som tidigare samtalsutdrag visat, varit aktiv och prövat Lars 
resonemang. I samtalsutdraget ovan ger hon det stöd. Betraktas tillfället då 
hennes yttrande fälls finner man att det till delar fälls samtidigt som Per 
avslutar sitt argument (rad 4-5). Därmed är det inte säkert att någon uppfattar 
det. Nils yttrande (rad 10, 15-16) fälls i en situation där samtliga har 
möjlighet att höra det. Även Annas yttranden antyder att hon accepterar det 
Lars argumenterar för (rad 11). 

Ytterligare en väsentlig aspekt i detta samtalsutdrag är att då Anna, Lisa 
och Nils ställer sig bakom Lars resonemang innebär det att de har förstått 
något i det. Vad det är som gör att de gillar Lars resonemang framkommer 
inte. Lisa pekar på att det finns cykelvägar för den typ av resor som Lars pra-
tar om (rad 5). Nils menar liksom Lars att det är onödigt att åka bil korta 
sträckor. Hans yttrande framhåller att människor borde kunna göra denna 
omställning i sitt resande.  

Omdömen av yttranden och samtalsperiod  

Annas, Lisas och Nils yttranden för fram deras omdömen av Lars resone-
mang. Betraktas dessa yttranden i relation till deras aktivitet i samtals-
perioden finner vi att Lisa och Anna tidigare har försökt att nå det centrala 
samtalet med sina omdömen av Lars yttranden. Anna lyckades förvisso en 
gång men i övrigt har de inte lyckats. Nils har suttit tyst under 
samtalsperioden och har inte ens försökt att göra ett yttrande. Därmed kan vi 
se en skillnad i dessa yttranden. Anna och Lisa har tidigare framfört kritik 
mot Lars resonemang. Genensamt för dem är att de givit sina omdömen tätt 
inpå Lars yttranden. I dessa har de inte samordnat sina yttranden utan de har 
yttrat sig oavsett om de når ut i cirkelsamtalet eller inte. Även i detta 
samtalsutdrag framkommer det att de ger sina ställningstaganden på Lars 
yttranden. 

Betraktas endast Annas yttranden i denna samtalsperiod finner man att 
hon agerar likt en vindflöjel. I det första samtalsutdraget följde hon Lars för 
att i samtalsutdraget efter kritisera hans resonemang. På liknande sätt kan 
man se att Lisa har agerat. Hon prövade Lars tankar i ett tidigare samtals-
utdrag och nu finner man att hon för fram yttranden som stödjer Lars resone-
mang. Nils yttrande och omdöme av Lars resonemang kan tolkas som att han 
gör sitt ställningstagande kring den samtalsperiod som är på väg att avslutas. 
Under det som tidigare beskrevs som en argumentationskamp hörde Nils till 
dem som åhörde Lars och Pers argumentation. Därmed är det rimligt att anta 
att han har tagit del av båda dessa kontrahenters argument och att han kan 
ställa dem mot varandra.  
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Dessa två inlägg visar att omdömen av någons yttrande görs vid olika 
tidpunkter. En del gör dem direkt medan andra väntar. En annan företeelse 
som finns i detta är dessa yttranden visar att det är olika kommunikativa 
inslag som bedöms. Lisa och Anna förefaller bedöma enskilda yttranden 
medan Nils har haft möjlighet att tolka hela samtalsperioden. Hans fokus är 
då inte ett argument i taget utan snarare det meningsutbyte som han lyssnat 
till. Därmed kan han ta ställning till de olika argument som han lyssnat till. 

Att inte bli övertygad av andras resonemang  
En sida av att kritiken mot Lars resonemang tystnar, och i vissa fall övergår 
till ett accepterande av hans resonemang, är att Lars står fast vid sin 
utgångspunkt. Den åsikt, eller det pre-deliberativa omdöme,372 han påbörjade 
samtalet med kvarstår. Det har inte funnits någon anledning för honom att 
utmana denna utgångspunkt då invändningar mot hans resonemang inte har 
haft kraft att utmana hans åsikt. Därmed är det svårt att veta med vilken 
öppenhet Lars agerar i överläggningen. Då han står kvar vid och försvarar sin 
åsikt torde han kunna ses agera partiskt. Samtidigt måste han få försvara och 
driva sin åsikt till dess han möter någon som kan övertyga honom om annat. 

En annan företeelse som redan noterats är att Lars har en position i denna 
samtalsperiod där han korrigerar de andra deltagarnas yttranden. Det är hans 
argumentation som är grunden för resonemanget och det som de andra 
prövar. Hans korrigeringar av andras invändningar fungerar som ett lotsande 
mot hans egen förståelse.  

Frågan är om det är möjligt att tala om att Lars har misslyckats med att 
orientera de andra i hur han ser på saken. Trots att han har korrigerat de andra 
och även haft en position där han haft rätt att korrigera de andra har han inte 
nått ut. De andra har inte förstått hans position.373 Young menar till exempel 
att deltagare i överläggningar ska göra anspråk som andra kan förstå.374 
Blickar vi tillbaka i de tidigare samtalsutdragen framkommer att andra 
deltagare har drivit på och skapat ett tätt samtal med överlappande tal och 
sidosamtal. Mot bakgrund av det har det inte funnits utrymme för Lars att 
tydligare förklara sin hållning. Dessutom har det framkommit att han varit 
ansatt av andras offensiva hållning vilket har resulterat i att han snarare har 
fått försvara sig än förklara sin åsikt. 

 

                                                
372 McBride, C. (2003). 
373 jmf. Young, I. M. (2000). 
374 Young, I. M. (2000).  
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Diskussion 
Detta kapitel har visat en samtalsperiod som präglats av en debatterande sam-
talskontext. I kommentarerna till de fyra samtalsutdragen har det framkommit 
att det finns företeelser i cirkelsamtalet som sätter ljus på fenomen i den deli-
berativa demokratiteorin. Dessa företeelser diskuteras här med utgångspunkt 
i tre av avhandlingsarbetets frågeställningar. 

Makt i samtalet 
Det tvångsfria samtalets maktbegrepp syftar till att värna om symmetriska 
relationer mellan de överläggande.375 En fråga som detta kapitel genererar är 
om den nonchalans som deltagare visar för andra är att betrakta som ett ut-
tryck för makt. Genom denna nonchalans hindras deltagare från att delta i 
samtalet. På detta sätt bidrar samordningsproblem till asymmetriska relatio-
ner i samtalet. Det visar ett uttryck för makt som exkluderar andra deltagares 
möjlighet att yttra sig. I detta sammanhang är det sidosamtal som initieras 
under samtalsperioden intressant. Genom att en deltagare initierar ett sido-
samtal bryter hon mot idéer om att visa andra respekt genom att lyssna till 
andras resonemang. Betraktas detta i termer av inkludering finner man att en 
deltagare som känt sig exkluderad och försöker att nå ut med sitt yttrande 
ändå. Detta pekar på att sidosamtal medför att fler deltagare får möjlighet att 
delta i samtalet. Detta visar ett uttryck för makt som gör att fler röster blir 
inkluderade.  

Kampmomentet som har funnits i samtalsperioden kan närmas med ett 
begrepp på makt som handlar om att få bestämma hur gruppen ska tala om 
samtalstemat. Kampen handlar då om vems tolkning av samtalstemat som 
ska gälla.376 Detta sätter strider om mening i centrum. En meningsstrid 
medför att det är olika kontextuella eller diskursiva föreställningar som möts 
och att någon måste förlora. Samtidigt är strider om mening det demokratiska 
överläggningar handlar om, men de ska inte genomföras på sätt som tvingar 
på någon en åsikt eller ett resultat.377 Habermas kamp för att nå det bättre 
argumentet syftar enligt Rehg till att vinna en strid.378 Dryzeks uttryck om att 
det finns stridande diskurser stryker också under att överläggande samtal kan 
ses som en strid om mening.379  

                                                
375 Benbabib, S. (1996).  
376 Säljö, R. (1999). 
377 Benhaib, S. (1996). 
378 jmf. Habermas, J. (2003); Rehg, W. (1997).  
379 Dryzek, J. S. (2000). 
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Dessa strider kan tolkas på olika sätt. Betraktas den med de retoriskt 
orienterade teorierna visar detta hur en part i striden använder flera 
uttryckssätt för att besegra sin motpart. Det är känslor, det är överdrifter och 
det är försök att få andras bifall som används. Beroende på hur termen 
övertyga tolkas torde striden även kunna förstås som ett försök att övertyga 
en annan part om vikten av att resonera på ett annat sätt.380 Frågan är hur 
denna strid ter sig ur den rationella argumentationens överläggning. Kampen 
har en partisk utgångspunkt. Den förs inte med motiverade argument och den 
syftar till att vinna kampen med kommunikativa uttryckssätt som är andra än 
rationella argument. Därmed torde den ligga nära den indelning om att se 
retoriska inslag i kommunikationen som uttryck för en strategiskt handling.381  

Ytterligare en aspekt kring makt som detta kapitel har visat är den opi-
nion som inledningsvis finns mot en deltagares resonemang. Denna opinion 
antyder att det i längre stunder finns en samlad kritik mot en deltagares 
position. Möjligen kan detta vara ofördelaktigt för den typ av tvångsfritt reso-
nemang som teorierna framhåller. Trots att de är av annan uppfattning eller 
kritiskt prövar hans yttranden har de respekt för hans åsikt. Denna respekt le-
der till att Lars när han försvarar sitt yttrande erhåller en rätt att korrigera an-
dra.  

Kommunikationens genomförande  
Denna samtalsperiod har visat att kommunikationen varierar inom en 
samtalsperiod. Det är ett exempel på den elastiska kommunikation som 
beskrevs i ett tidigare kapitel. Variationen av uttryckssätt innebär att 
deltagarna har att ta hänsyn till olika typer av yttranden. Vid sidan av ett mer 
argumenterande resonemang finns det ett utbyte med kortare tyckanden. 
Dessa återkopplar till det någon har sagt. Utöver det varierar engagemanget. 
Det gör att en del yttranden är mer färgade av ett känslomässigt engagemang 
än andra. Det driver upp tempot i vissa sekvenser och bidrar till att samtalet 
förtätas. Engagemanget visar även att det är privata övertygelser som driver 
resonemangen vilket innebär att deltagare håller fast vid sina egna uppfatt-
ningar.382 Ett sätt som engagemanget kommer till uttryck är genom att ton-
läget ändras vilket uttrycker en irritation. Det man finner är att deltagarna inte 
värderar andras grunder för att resonera som de gör.383  

Denna variation prövar centrala företeelser i den deliberativa teorin som 
till exempel respekt och jämlikhet. I detta kapitel har det framkommit att 
                                                
380 Young, I. M. (1996, 2000); Dryzek, J. S. (2000).  
381 Rehg, W. (1997). 
382 Jmfr. Young, I. M. (2000) 
383 Benhabib, S. (1996). 
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samtalet inte säkrar en jämlikhet där alla har lika tillträde.384 Det handlar inte 
om konkurrens om åsikter utan om att få plats att yttra sig. Det är ett exempel 
på samordningsproblem. Dessa problem understryker ett par aspekter kring 
sättet kommunikationen sker på. En aspekt rör möjligheten att komma fram 
med yttranden. Den möjligheten skiftar med något som kallas för ögon-
blickets temporalitet. Samtalsämnet är här och nu därför vill man ge sin 
replik med en gång.  

En annan aspekt är att kommunikationen skiftar mellan privata och 
offentliga meningsutbyten. Ett privat meningsutbyte riktas till en person me-
dan det offentliga meningsutbytet riktas till samtliga som sitter runt bordet. 
Det privata meningsutbytet sker på olika sätt. Ett sätt är att det sker i sido-
samtal. Då är det en kommunikation som inte är menad för någon annan än 
de två som ingår i samtalet. När det sker i det centrala samtalet innebär det att 
två deltagare argumenterar på ett sätt som gör att de andra blir åhörare. 
Genom det kan man hävda att de å ena sidan har möjlighet att lyssna aktivt 
och kritiskt, men å den andra sidan är de inte med i samtalet. Det skapar 
sekvenser och skeden som inte är fullt ut jämlika då några förväntas lyssna 
utan att vara fullt delaktiga i ett meningsutbyte. En tolknig av dessa 
situationer innebär att det är accepterat att i vissa stunder agera utan respekt 
för andra, att till exempel inte lyssna till en cirkelkamrats yttrande, för att 
istället prata med någon annan. I och med att alla har denna möjlighet är den 
jämlik.  

Slutligen kan man konstatera att samtalet är komplext. Om en deltagare 
ska agera utan att störa andras yttranden eller pågående meningsutbyten krävs 
det att de har uppsikt över samtalet. Det krävs då de bedömer när det passar 
att yttra sig. De övertramp som diskuterats ovan visar att dessa bedömningar 
är svåra. 

Grunder för åsiktsbildning  
I sina omdömen av det fenomen som diskuteras använder deltagarna sina 
egna erfarenheter. Praktiska och empirinära observationer blir därmed vä-
sentliga grunder för åsiktsbildningen. Dessa erfarenheter används för att prö-
va andras yttranden. Till det ska läggas en annan grund som utgörs av del-
tagares åsikter. Då exemplet som används i kapitlet beskriver en situation där 
deltagare utgår från sina individuella argumentationslinjer finner vi att del-
tagare i vissa frågor agerar med något som tidigare benämndes för ett pre-
deliberativt omdöme.385 Dessa individuella argumentationslinjer förser del-
tagare med vissa utgångspunkter som formar deras intressen, viljor och 
                                                
384 Benhabib, S. (1996).  
385 McBride, C. (2003). 
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åsikter.386 Det hindrar dem nödvändigtvis inte från att lyssna till andras 
argument.  

Detta visar att grunder för åsiktsbildningen sker mellan det som är empi-
riskt nära i deras omvärld och åsikter som sträcker sig bortanför denna empi-
riska närhet. Därmed finns en grund som handlar om att förstå enskildheter 
mot större antaganden. Det påminner om Dryzeks beskrivning av omdömen 
som innebär att kunna förena det enskilda med det allmänna.387 Liknande 
tankar finns hos Benhabib som framhåller vikten av konkretisering.388 Sam-
tidigt visar detta på problem med Habermas idé om att finna intersubjektiva 
överenskommelser styrkta av gemensamma giltighetsanspråk,389 liksom om 
möjligheten att nå överenskommelser genom det man har och kan ta 
varandras perspektiv.390  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
386 Dryzek, J. S. (2000). 
387 ibid. 
388 Benhabib, S. (2004). 
389 Habermas, J. (1995). 
390 Habermas, J. (1995); Benhabib, S. (2004).  
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8. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion med avsikt att knyta ihop denna 
avhandling. Det innebär att de resultat som har redovisats och diskuterats i 
tidigare kapitel återanvänds för att ge en empirisk belysning av antaganden i 
den deliberativa demokratiteorin. I de fyra resultatkapitlen restes en del frå-
gor till den deliberativa demokratiteorin. Diskussionen förs på ett sätt där jag 
försöker dela upp tidigare resultatdiskussioner på de fyra forskningsfrågor 
som avhandlingsarbetet har att besvara. Genom att samtidigt svara på dessa 
frågor vill jag även diskutera teorin. Kapitlet disponeras enligt följande. De 
fyra följande avdelningarna följer arbetets forskningsfrågor. Först diskuteras 
frågan om makt i överläggningar. Där diskuteras sakfrågors exkluderande 
kunskapsanspråk, makten om hur innehåll ska tolkas och en kamp om tal-
utrymme. Därefter kommer frågan om hur kommunikationen sker att 
besvaras. Där diskuteras cirkelsamtalets elastiska kommunikation i relation 
till de villkor den ger för deltagande i samtalet. Därefter dryftas olika typer av 
yttranden genom en enkel indelning i korta tyckanden och åsiktsbärande 
yttranden. Diskusionen kring denna fråga avslutas med att belysa 
samordningsproblemen i ett flerpartssamtal. Den tredje forskningsfråga som 
diskuteras är den om grunderna för åsiktsbildning. Denna fråga besvaras 
genom börja med de övertygande åsikter som deltagare har med sig in i 
samtalet. Därefter förs ett resonemang om att åsikbildandet växlar mellan 
universella anspråk och konkreta exempel i cirkeldeltagarnas närmiljö. 
Slutligen diskuteras att omdömen kräver både förståelse av det aktuella 
samtalsämnet och en uppmärksamhet på processen. Fjärde forskningsfrågan 
om att studera teori besvaras med gjorda erfarenheter och tankar som 
avhandlingsarbetet har genererat. 

Makt i samtalet 
Det överläggande samtalet, eller överläggningen, har av teorierna försetts 
med ett idealt maktbegrepp om att demokratiska överläggningar ska vara fria 
från tvång. Ett liknande maktbegrepp återfinns även för studiecirkeln då den 
beskrivs ge deltagarna en möjlighet att resonera fritt från tvång om olika sak-
frågor.391 Ett sätt som maktuttryck beskrivs på i litteraturen är i termer av 
exkludering och inkludering. I sådana beskrivningar framkommer att 
tillträdet till överläggande forum kan vara stängda för vissa grupper. Exklu-
dering kan finnas i de kommunikativa arrangemang överläggningar sker i.392 

                                                
391 Gougoulakis, P. (2006). 
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Lösningar på sådana problem framhåller användandet av kommunikativa 
former som är tillåtande och därmed öppna för flera grupper i samhället.  

Sakfrågors kunskapsanspråk exkluderar 
Det första jag vill diskutera beträffande uttryck som makt framträder i 
cirkelsamtalet rör sakfrågors karaktär. Det man finner är att frågor som rör 
allas vårt liv i samhället är komplexa. De rymmer både anspråk av moralisk 
och etisk karaktär samt anspråk på kunskap. För att kunna ta ställning till så-
dana frågor krävs att medborgarna har möjlighet att granska dessa typer av 
anspråk. I resultatkapitlen användes två exempel kring miljöfrågor som 
visade att det är svårt att förstå och därmed ta ställning till andras sätt att 
kontextualisera frågan. Miljöfrågor är intressanta då de vilar på både etiska 
och kunskapsmässiga grunder. Detta exemplifierades i ett resultatkapitel där 
studiecirkelmaterialet förmedlade ett argument som motiverades med en 
naturvetenskaplig faktauppgift. Betraktas detta med Habermas giltighetsprö-
vning av argumentet så faller argument som deltagare inte kan acceptera som 
giltiga.393 Den vetenskapliga kunskapen i deltagarnas ögon står för något som 
är sant. Det minner om det maktuttryck som Dryzek pekar på som innebär att 
experter genom att åberopa sin kunskap kan tysta lekmännen.394 Resultat 
ovan visar att när etiska argument motiveras med abstrakta kunskapsanspråk 
ställs det krav på dem som ska ta ställning till argumentet. Detta är ett tydligt 
exempel på hur kunskapsfrågan fungerar exkluderande. Exkluderingen 
skapar asymmetriska relationer mellan de som hanterar frågan och de som 
inte gör det. När detta exempel diskuterades tidigare framhölls att ett problem 
låg i sakfrågors diskursiva praktiker utanför överläggningen. För att förstå 
dem krävs att man förstår den språkliga kontextualisering som konstituerar 
sakfrågan. En del sakfrågor kräver således att medborgarna har kunskaper för 
att de ska kunna vara delaktiga i överläggningar. Ett sådant krav på kunska-
per fungerar exkluderande och kan leda till att medborgare underordnar sig 
de som har kunskaper.  

Strid om makten att kontextualisera innehållet 
Överläggningar är en plats där individer utkämpar en kamp med argument el-
ler andra uttrycksformer. Makt tar sig även uttryck i meningsstrider mellan 
deltagares viljor att få bestämma hur man ska förhålla sig till och tala om en 
viss fråga.395 Dessa strider syftar till att bestämma vilket som är det riktiga 
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sättet att kontextualisera en företeelse.396 Dessa maktutryck medför att kon-
kurrens med en strävan efter att besegra någon annan blir en del av överlägg-
ningens kommunikation. Teorierna är överens om att demokratiska överlägg-
ningar rymmer en kamp med argument eller andra former av yttranden. Kam-
pen syftar till att övertyga andra. Enligt Habermas handlar kampen om att 
finna det bättre argumentet. När det har övertygat andra är kampen vunnen.397 
Young menar att demokratiska processer kan betraktas som strider som syftar 
till att vinna andras förnuft och hjärta.398 I den deliberativa teorins anda ska 
dessa strider sluta med att man förstår varför man har förlorat.  

I det studerade samtalet förstår de som förlorar en strid nödvändigtvis 
inte vinnarens grunder för resonemanget. Här måste man beakta att cirkel-
samtalet består av flera deltagare. Det innebär att andra kan börja ge en sida i 
striden sitt stöd. Processen i samtalet kan därmed sätta press på någon vilket 
gör att någon väljer att sluta sin strid. Resultatet av en strid om den kommu-
nikativa makten är att någon tvingas backa och acceptera att någon annans 
argument har ett innehåll som gillas av andra. Den som förlorar kampen 
måste acceptera att andra tycker annorlunda. På detta sätt tvingas denne del-
tagare att inordna sig i majoritetens vilja. Resultatet av denna kamp blir där-
med en demokratisk vilja som snarare överensstämmer med den aggregerade 
demokratimodellen än den deliberativa.399 Med det menas att det är ett 
resultat där någon tvingas acceptera att någons annans tolkning råder fast 
man själv är av en annan uppfattning. 

Kamp om talutrymme 
Ytterligare en typ av maktuttryck återfinns i samtalets turtagningsorganisa-
tion. I en överläggning ska deltagarna ha lika rätt att yttra sig.400 Att ha rätt att 
yttra sig innebär inte att man måste yttra sig, men möjligheten ska finnas för 
alla att yttra sig. Måsten medför tvång som inte överensstämmer med de 
deliberativa teoriernas tanke om frihet från tvång.401 De maktuttryck som sker 
i turtagningsorganisationen kan ses som en kamp om talutrymmet. Det pekar 
på närvarande asymmetrier som inte överensstämmer med det maktbegrepp 
som ska säkra symmetriska relationer.402 Istället framträder maktyttringar 
som snarare är att se som ett resultat av ett ständigt förhandlande. Makt tar 
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sig då uttryck i de handlingar och det utrymme som deltagare ges möjlighet 
att utnyttja.403 Ett sätt det sker på är att någon ger sig makt att bryta av ett på-
gående meningsutbyte. Det kan då ske genom att någon avbryter en annan 
deltagares pågående tal genom att helt enkelt börja yttra sig samtidigt och ta 
över samtalet. Två deltagare kan vara inbegripna i ett meningsutbyte när en 
tredje deltagare avbryter och för in ett nytt tema. Ett annat sätt som detta sker 
på är när någons försök att yttra sig inte uppmärksammas. Detta maktuttryck 
ger ett exkluderande som kan beskrivas med det Rehg kallar för en förvrängd 
argumentation. Det innebär att deltagare hindras från att yttra sig.404 De 
berövas helt enkelt möjligheten att yttra sig.  

Sidoasamtalens uppkomst kan ses som ett tecken på en nästan paradoxal 
situation där deltagare som inte kommer fram i det centrala samtalet skapar 
ett alternativt meningsutbyte. Här kan man se att dessa fungerar som en slags 
�motmakt�. Kan du inte få en chans att yttra dig får du själv ge dig makt att 
göra det. Genom att agera i strid mot samtalets egna krav om att en röst i ta-
get ska höras finner man en exkludering tillfälligt kan bytas mot en inklude-
ring i överläggningen. 

En komplex kommunikation 
Ett överläggande samtal utan kommunikation är inte möjligt. Att överlägga 
innebär att kunna pröva och väga andras och egna åsikter och yttranden i 
språket. Varje enskild deltagare ska känna att hon är tillåten att yttra sina 
viljor och åsikter.405 Detta är ett uttryck för den jämlikhet som ska 
känneteckna överläggningar. För att deltagare ska ha en jämlik chans att 
komma fram med yttranden krävs att de visar varandra respekt och lyssnar 
till det som andra yttrar.406 I det studerade cirkelsamtalets överläggning 
framkom situationer i vilka detta denna jämlika möjlighet inte fanns.  

En elastisk kommunikation villkorar deltagandet  
Ett tydligt resultat i denna studie är att kommunikationen i det studerade cir-
kelsamtalet varierar från en stund till en annan. Denna variation beskrevs ti-
digare med termen elastisk. Valet av denna term gjordes för att understryka 
att kommunikationen utgår från och återkommer till ett normalläge. Normal-
läget kännetecknas av en kommunikation där principen om att en röst i taget 
ska höras råder. Sett ur ett demokratiskt överläggande innebär det att samtliga 
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deltagare har möjlighet att vara delaktiga. De kan höra allt som de andra 
yttrar och de kan själva yttra sig utan problem i samtalet. Cirkelsamtalet är 
glest och förs i ett makligt tempo. I andra stunder lämnar samtalet detta 
normalläge och ersätts med täta och snabbare samtalssekvenser. Deltagare 
har då svårt att komma fram med yttranden. Efter dessa täta och snabba 
perioder återgår samtalet till sitt normalläge. På detta sätt varierar 
cirkelsamtalet. 

Den elastiska kommunikationen frammanar en tolerant hållning hos 
deltagarna. De förefaller acceptera att samtalet i perioder tätnar och att 
möjligheterna att yttra sig därmed minskar. Detta accepterande tar sig uttryck 
i att deltagare tvingas backa om man yttrar sig samtidigt som någon annan, 
eller så kan ett yttrande hamna i kläm mellan två andras yttranden. Samtalets 
princip om att en röst i taget ska höras är väsentlig då den ger kommunika-
tionen ett självdisciplinerande drag. Det är en annan disciplinering än den 
som sker när någon reser de ordningsfrågor som teorierna ger utrymme för.407 
Detta disciplinerande drag återfinns som jag tolkar det även i de deliberativa 
demokratiteorierna. Deltagare ska lägga band på sig själva och inte agera på 
sätt som tvingar andra att anamma åsikter eller antaganden som de inte delar. 
Men frågan är om det har den acceptans för en tillfälligt förvrängd 
kommunikation.  

Det andra som kan noteras är att deltagarns toleranta hållning medför ett 
accepterande av att samtalet inte är jämlikt i alla skeden. Den elastiska kom-
munikationen medför ett relativt jämlikhetsbegrepp. Detta leder till att 
fundera kring hur jämlikhetsbegreppet i deliberativ demokratiteori ska tolkas. 
Frågan är om den deliberativa demokratiteorin utgår från ett absolut jämlik-
hetsbegrepp eller om det är ett relativt jämlikhetsbegrepp. Om jämlikhet för-
stås som att deltagare ska ha lika möjlighet att påverka en överläggnings 
utfall,408 torde det innebära att de ska ha lika tillträde till resonemanget. 
Frågan är hur ett sådant jämlikhetsbegrepp förhåller sig till situationer där 
deltagare skulle vilja yttra sig men inte blir insläppta på grund av sättet kom-
munikation förs på. De kan ha blivit åhörare till en kamp mellan två del-
tagare. Förvisso finns möjligheten att återkomma med ett yttrande längre 
fram men då är kanske tillfället när ett yttrande passar in överspelat. Som 
framkom i denna studie tycks det finns ett visst här och nu där deltagare 
tycker att ett yttrande ska göras.  

Detta leder till att fundera kring andra begrepp som finns i teorierna. Här 
tänker jag på Dryzek och Habermas begrepp om kommunikativ rationalitet, 
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Benhabibs uppställning av regler för en korrekt överläggning och Youngs 
kommunikativa etik.409 En kommunikativ rationalitet bestäms enligt 
Habermas i relation till hur pass väl deltagarna lyckas agera i samförstånd.410 
Dryzek menar att det är i vilken utsträckning som processerna är otvingade, 
ostörda och genomförda av kompetenta aktörer som den kommunikativa 
rationaliteten bestäms.411 Frågan är om en kommunikativ rationalitet har ett 
relativt drag som skulle kunna rymma den elastiska kommunikationen. Det 
man kan anta av denna studies resultat är att den elastiska kommunikationen i 
vissa samtalsperioder kan tolkas vara mer kommunikativt rationell än i andra 
perioder. Om vi därtill lägger de observerade samordningsproblemen torde 
dessa kunna tolkas som att de utgör en störning i samtalsprocessen. Stör-
ningar som tidigare har beskrivits med termer som exkludering och ojämlik-
het. Det problem jag vill peka på är att det är svårt att förstå hur begreppet 
kommunikativ rationalitet tar sig uttryck i empirin.  

Korta påståenden och åsiktsbärande argument  
En aspekt på kommunikationen i det studerade samtalet är den typ av yttran-
den som förekommer. I avhandlingens andra kapitel användes en indelning 
mellan teorier som endast förordar rationella argument och teorier som 
tillåter fler kommunikativa uttryckssätt i överläggningar. Den förstnämnda 
typen av uttryckssätt stämmer väl överens med ett opartiskt agerande i över-
läggningen, medan andra den typen kom ur teorier där en viss typ av partisk-
het accepteras. När resultaten presenterades och diskuterades framkom en 
delvis annan typ av uttryckssätt. Då ställdes korta tyckanden mot åsiktsbär-
ande yttranden. De först nämnda var omotiverade påstående medan de senare 
var yttranden som angavs med motiv. 

Dessa kortare yttranden spelar en väsentlig roll i samtalet. De bidrar till 
en vidgning av teman när cirkeldeltagare är i färd med att pröva åsikter. De 
för in nya teman i resonemanget som någon annan kan ta vid och föra vidare. 
Tidigare jämfördes dessa yttranden med den typ av frågor Young menar ryms 
i överläggningar.412 De kan rymma kritiska repliker som bidrar till att pröva 
någons resonemang. Följden är att relevant information kommer fram och 
diskuteras. Sett ur Habermas teori torde dessa yttranden vara ett slags ja/nej-
yttranden. För hans sätt att se på argumentation är problemet med dessa 
yttranden att de inte är motiverade.413 Här finner man som jag ser det en 
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skillnad mellan de två grupper av deliberativ demokratiteori som jag använ-
der. Med en tilltro till enbart rationella argument som stärks med skäl ryms 
inte denna typ av yttranden i överläggningar. Om man betraktar dessa yttran-
den ur ett inkluderande perspektiv är de väsentliga. Någon som ofta är tyst 
kan med denna typ av yttranden enkelt bli delaktig i samtalet och vara med 
och påverka dess riktning. Möjligtvis vill det rationella argumentets teorier 
utestänga någons godtycke eller minska risken för att ohederliga syften 
tränger sig på genom att yttrandena är omotiverade.  

Vid sidan av de kortare uttrycken finns även längre mer berättande 
yttranden. Dessa har sin grund i deltagarnas egna erfarenheter. Ofta har dessa 
en typ av bildlika och illustrativa yttranden som kan tolkas som kortare 
berättelser. Genom dessa bjuder deltagare in sina kamrater i sina erfarenheter. 
Ett alternativt sätt att se på berättelser är genom de individuella argumen-
tationslinjerna som har observerats. Genom dessa framträder deltagarnas 
olikheter för varandra.             

Samordningsproblem i flerpartssamtal  
En företeelse som utmanar teorin på ett liknande sätt som den elastiska kom-
munikationen är det som i studien har kallats för samordningsproblem. Dessa 
problem visar deltagarnas svårigheter med att koordinera yttranden i sam-
talet. När dessa problem beskrevs tidigare i texten framkom att teorierna före-
faller förutsätta att deltagarnas yttranden är samordnade i överläggningarna. 
Med det avser jag att yttranden inte fälls samtidigt, att ingen ska tvingas 
backa ur ett påbörjat yttrande och att ingen ska intervenera i någons yttrande. 
Dessutom framkom att det i vissa samtalsskeden med samordningsproblem 
uppstår sidosamtal. Det jag vill diskutera här i anknytning till samordnings-
problemen är vad begrepp som respekt innebär i detta sammanhang. 

När Young framhåller en kommunikativ etik i överläggningar innebär det 
att deltagarna i en överläggning ska visa varandra respekt. Dessutom ska den-
na etik ombesörja att deltagarna lyssnar till varandra och vill lära av varan-
dra.414 Liknande tankegångar återfinns hos Benhabib som med sin egalitära 
ömsesidighet framhåller varje deltagares lika möjlighet att yttra sig och att 
föra fram nya ämnen.415 I detta arbete har frågor rests om vad som menas med 
respekt. Begreppet respekt som det används i teorierna upplevs vara vagt. 

Tidigare väcktes frågor om samordningsproblem var ett uttryck för en 
bristande respekt mot sina medöverläggande. Det antyder att respekt även 
skulle innebära att bereda andra plats i samtalet. Med avsaknaden av en sådan 
sida av respekt är det inte möjligt att lyssna till sina medöverläggande. I 
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relation till det som diskuterades om den elastiska kommunikationen och den 
kommunikativa rationalitetens möjliga gradvisa uppfyllande kan en annan 
fråga resas kring begreppet respekt. Rymmer till exempel det att visa några 
deltagares pågående meningsutbyte respekt genom att tillåta dem att ta ut 
svängarna och hindra andra från att yttra sig.  

I de tidigare kapitlen har samordningsproblemen knutits till en proble-
matik som gäller legitimitet. Att deltagare hindras från att fälla yttranden eller 
att deras yttrande kommer bort i samordningsproblem påverkat överlägg-
ningens utfall. När samordningsproblemen har diskuterats har även problem 
anats för möjligheten att nå legitima utfall.  

Grunder i åsiktsbildandet 
En fråga för avhandlingsarbetet är vilka grunder som finns för cirkeldelta-
garnas åsiktsbildning. När denna fråga har belysts i tidigare kapitel har det 
framkommit att grunderna är flera och av olika slag. I denna diskussion för-
söker jag besvara frågan genom att fokusera på tre grunder i åsiktsbildandet. 
Det första som diskuteras är cirkeldeltagarnas åsikter som de har med sig in i 
cirkelsamtalet. Det andra som diskuteras är att cirkeldeltagarnas åsiktsbild-
ning sker mellan det universella och det som är nära och konkret. Det tredje 
är de omdömen som görs i cirkelsamtalet. Dessa omdömen görs av såväl 
innehållet i yttranden som av den som för fram ett argument eller yttrande. I 
tidigare kapitel framkom att cirkeldeltagare har haft svårt att förstå andras 
yttranden. Det gör det svårt att göra adekvata omdömen. 

Åsikter i bagaget skymmer sikten 
En grund för cirkeldeltagarnas åsiktsbildning återfinns i uppfattningar, åsik-
ter, erfarenheter och kunskaper som de tar med sig in i samtalet. Ett försök att 
ge en snabb bild av detta bagage visar att det har tre delar. En del är deltaga-
res egna åsikter och övertygelser i vissa frågor. Den andra delen består av 
deltagares egna erfarenheter av, och kunskaper om, olika företeelser. Dessa 
kommer till pass när de bemöter andras yttranden i samtalet. Slutligen består 
den tredje delen av föreställningar från och om olika normativa kontexter. 
Med andra ord är det flera delar i cirkeldeltagarnas åsiktsbildning  

En företeelse som har observerats i denna och en tidigare studie har be-
nämnts för individuella argumentationslinjer.416 Argumentationslinjerna ger 
deltagarna ett pre-deliberativt omdöme som det är svårt att utmana. Det gör 
att de inte är beredda att förändra sin åsikt.417 Detta pekar på att personer med 
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övertygelser om att något är rätt har starka skäl för sin argumentation. Andras 
sätt att resonera övertygar dem inte. Deltagarna visar att det är svårt att ta 
ställning till och pröva sina egna åsikter. Det verkar krävas mycket för att de 
ska kunna känna sig övertygade av andra deltagares sätt att resonera för att 
överhuvudtaget kunna ändra sig. Sina käpphästar överger man inte gärna.418 
Dessutom hamnar de längst fram när någon annans resonemang bedöms. 

Mellan det allmänna och det som är nära 
Ett annat sätt att se på grunderna visar åsiktsbildningens sammansatta karak-
tär. Då cirkeldeltagares åsikter beskrevs i ett tidigare kapitel nämndes att de 
hade en etisk och en moralisk prägel. Med det avses att deltagarna framhåller 
sådant som är gott i samhället och att till exempel samhällets utveckling ska 
gå åt rätt håll. Resultatkapitlen visade att cirkeldeltagarna förlade resone-
mangen till exempel som var nära dem själva. Detta beskrevs som att del-
tagarna konkretiserade abstrakta normer genom att resonera om sådant som 
var dem nära. Även när cirkeldeltagarna var inbegripna i andra typer av re-
sonemang, som att reda ut faktauppgifter förflyttades exemplen till något 
konkret.  

Betraktas cirkelsamtalet med Habermas tre diskurser finner man att det är 
en kombination av dessa. Kanske är det främst den etiska och den moraliska 
diskursen som smälter samman. Att föra en moralisk diskurs med kraven på 
universella anspråk på rättvisa är svårt. Det ter sig än svårare om man betän-
ker att cirkeldeltagarna sinsemellan inte är eniga om hur det som grupp själva 
ser på det de talar om. Därmed förefaller överläggningen sedda med dessa 
ögon vara etiska.419 Frågan är om diskurser om en universell rättvisa rymmer 
diskussioner som tar sitt avstamp i exempel som är nära de överläggande. 
Eller är en sådan diskurs given för dem som kan lyfta blicken från sin om-
givning. En tolkning av studiens resultat är att en allmän rättvisa förefaller 
kräva att man utgår från det som är nära. I denna konkretiseringsprocess före-
faller det universella och det som är konkret vara ömsesidigt beroende av 
varandra. Därmed är frågan om vad som är vad svårt att uttala sig om.  

Om denna konkretiseringsprocess istället betraktas med Dryzeks idé om 
prövning av yttranden framkommer att det handlar om att kunna visa det 
partikuläras relation till något allmänt.420 Även Youngs sakliga omdöme som 
innebär att lära känna varandras olikheter har denna uppbyggnad. Därmed 
förefaller det inte vara lika dramatiskt och fyrkantigt som Habermas indel-
ning i dessa diskurser. Benhabib ser ett problem i den distinkta indelningen i 
                                                
418 Lundberg, M. (2003).  
419 Habermas, J. (1996b). 
420 Dryzek, J. S. (2000). 



 

164 

tre diskurser som Habermas gör.421 Young menar att denna typ av indelning 
alldeles för enkelt utestänger hur kommunikationen mellan människor funge-
rar.422 På detta sätt gör man det egna tydligt i ett sammanhang för de andra.  

Dessa spörsmål ligger nära det om en partisk och opartisk 
kommunikation. Det opartiska innebär att argumentera för något som är bra 
för allas bästa.423 Dessutom krävs att man kan lyfta sig och se på hur 
perspektiv i en viss fråga förhåller sig till varandra. Man gör det genom att 
inte utgå från något perspektiv.424 Att agera partiskt innebär att argumentera 
utifrån sina intressen. Tidigare har det nämnts att deltagarna strider för egna 
åsikter som har en universell prägel, det vill säga de talar för andra än sig 
själva och den grupp de tillhör.425 Till det kan vi lägga observationerna av att 
deltagare har käpphästar som de strider för genom sina argumentations-
linjer.426 Om cirkelsamtalets argumentation beskrivs finner man att å den ena 
sidan finns det en partisk utgångspunkt i deltagarrelativa argument. Dessa 
argumentet strider å den andra sidan inte för en privat framgång utan för 
något som är för andras bästa. Cirkeldeltagarnas partiska utgångspunkt utgår 
från något som är normativt bra för fler än sig själv.  

Omdömen kräver både förståelse och uppmärksamhet 
Deltagares omdömen och den process de är inbegripna i som grund för 
åsiktsbildning ställer krav på deltagarna i en överläggning. Teorierna ställer 
krav på att deltagare i en överläggning ska vara observanta på ett flertal 
aspekter. De ska dels ta ställning till det som andra yttrar. Deras yttranden 
ska bedömas. Hur det sker beror på vilken tolerans det finns i teorin för de 
kommunikativa yttranden som används. Dessutom ska deltagarna ha uppsikt 
på hur samtalsprocessen sker. Upplevs den ske på ett sätt som inte ger alla 
möjlighet att yttra sig ska man resa ordningsfrågor. Deltagares omdömen har 
således att beakta flera aspekter.  

En företeelse som har uppmärksammats i resultatkapitlen är att cirkel-
deltagarna har haft svårt att förstå andras ståndpunkter. Det ger en förståelse 
mer på ytan än på djupet. Ett problem i det studerade cirkelsamtalet är att det 
inte är givet hur de som lyssnar tolkar yttranden och vilken kontextualisering 
av yttrandet som gäller. Därmed försvåras möjligheten att göra omdömen. 
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Förståelse är väsentligt när man bedömer någons argument.427 Teorierna 
rymmer en glidning när det gäller i vilken utsträckning deltagare bör förstå 
varandra. Habermas menar att kommunikativt handlade individer koordinerar 
sina handlingsplaner. Denna koordinering vilar på konsensus och är därmed 
beroende av hur de gemensamt erkänner giltighetskrav.428 Både Dryzek och 
Young menar att det inte är fullt möjligt att förstå allt i någon annans 
resonemang. Till exempel så menar Young att ett sakligt omdöme nås på 
grundval av att alla har haft möjlighet att kommunicera sina perspektiv och 
erfarenheter för de andra.429 Frågan är hur mycket man ska förstå för att 
kunna göra ett fullgott omdöme av någons yttrande. Utmaningen ligger i hur 
pass väl man kan förstå någon annans yttranden.  

Betraktas hur deltagare bedömer andras yttranden finner man att de 
försöker föreställa sig vad någon annan menar. Med aningen som grund för 
åsiktsbildningen försöker deltagare förstå hur något förhåller sig. Det som 
karaktäriserar omdömena i det studerade cirkelsamtalet är att deltagare för-
söker föreställa sig vad någon annan menar. Föreställandet är ett accepterat 
inslag i överläggningars omdömen. Det rationella argumentets teoretiker 
arbetar med liknande uppfattningar om att det är möjligt att ta någon annans 
perspektiv. Ett sådant övertagande ställer krav på deltagares förmåga att som 
i Habermas kunna överta någon annans roll eller som Benhabib föreslår att de 
ska kunna överta någon annans perspektiv.430 Även om Young och Dryzek 
förhåller sig kritiska till idéer om att kunna överta någon annans perspektiv 
återfinns aningens föreställande även i deras bidrag. 

Att studera teori med empiri 
Slutligen ämnar jag besvara den fjärde fråga som har väglett detta arbete vil-
ken handlar om hur det är att studera teori med empiri. I detta arbete har inte 
någon viss teori tagits för given. Istället har samtalsdata använts för att få en 
grund att reflektera kring teori med. Poängen med empirin är att kunna 
tillföra något om förhållandena i praktiska överläggningar. I denna studie har 
empiri från ett studiecirkelsamtal använts för att få en empirisk röst som 
berättar om förhållanden i praktiken. Tolkningen har prövat vad teorierna har 
att säga om olika företeelser. I prövandet finns en medvetenhet om att de 
teoretiska idéerna kan vara svåra att fullt ut förstå och applicera när de be-

                                                
427 Zerrelli,  (2005).  
428 Habermas, J. (2003).  
429 Young,. I. M. (2000).  
430 Benhabib,   



 

166 

traktas utifrån ett empiriskt material. Denna del av diskussionen vägleds av 
frågor som har framkommit under arbetets gång.  

Erfarenheter av att studera överläggningar 
Inledningsvis vill jag diskutera en fråga som rör teoriernas begrepp. I de 
inledande avsnitten i detta kapitel framkommer att tolkningar som görs av 
kommunikationen i det studerade samtalet visar att begreppen i teorin är 
svåra att förstå i ett empiriskt ljus. Teorierna beskriver med grova drag över-
läggningars karaktär. Det gör att vissa begrepp och teoretiska tankegångar i 
ljuset av empiri ter sig otydliga i sina konturer. Detta berördes tidigare då 
kapitlets resultat diskuterades och även i detta kapitel har begrepps otydlighet 
diskuterats. Då nämndes att cirkelsamtalet på ett plan uppfyllde kraven som 
ställs på demokratiska överläggningar. Deltagarna var fria att resonera om det 
de önskade, de tvingades inte att anta vissa åsikter, de förde resonemang om 
etiska och moraliska frågor och de deltog i studiecirkeln av fri vilja. Därmed 
kan man påstå att cirkelsamtalet överensstämmer med de krav teorierna 
ställer. Om man istället går in på det plan där en mer detaljerad analys ligger 
tillgrund för analysen som visar förhållandevis små störningar i 
kommunikationen som till exempel överlappande tal. Eller att samtalets elas-
tiska organisation hindrar deltagare i kortare sekvenser från att delta. Att 
studera denna typ av fenomen har kanske gjort att jag kommit samtalet för 
nära vilket skulle kunna ses som att resultaten ter sig triviala.431 

Teorierna om demokratiska överläggningar handlar om kommunikativa 
processer. Dessa ska svara mot krav som demokratiteorin ställer upp. Det 
innebära att resultaten från studien sätter ljus på väsentliga företeelser. Där-
med tycks det inte vara problem med att komma överläggningen för nära. 
Tvärtom kan det vara motiverat att studera processerna i närbild. Samtidigt 
kan det tyckas vara märkligt att det inte visas mer intresse från teoriernas sida 
för det som faktiskt sker i kommunikationen. Det gör att samtalsprocessen i 
det närmaste är en svart låda vilken man har gett vissa antaganden om hur 
den ska ske.432 Enligt Burkhalter och kollegor är överläggningar svåra att 
studera empiriskt i och med att teorierna rymmer otydliga antaganden. Det 
gör att det är svårt att veta vad som egentligen konstituerar överläggningar433 
Samtidigt uttalar sig teorierna om vikten av att finna effektiva sätt för 
medborgare att delta i överläggningar. Kritiken mot det rationella 
argumentets överläggning handlar om att processerna utestänger individer 

                                                
431 jmf ten Have, P. (1999).  
432 Ryfe, D. M. (2006).  
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som inte kan argumentera på ett visst sätt. Denna kritik förefall ha någon 
form av empiriskt antagande som grund. 

Detta leder över till en annan fråga som jag har funderat kring under ar-
betets gång, nämligen om det är möjligt att förstå den förordade argumenta-
tionen som tvingande. Annorlunda uttryckt, tvingar teorierna på medborgare 
som deltar i överläggningar till en viss typ av argumentation. Att förutsätta 
att de ska kunna hantera det komplexa sätt att argumentera ställer krav. 
Medborgare är vana att kommunicera med varandra i olika sammanhang. I 
dessa sammanhang tar de ställning till olika avgörande beslut i sitt och andras 
liv tillsammans med andra. På ett sätt är det paradoxalt att en demokratiteori 
som understryker vikten av tvångsfrihet tvingar på medborgarna ett visst sätt 
att överlägga. Frågan är alltså om teorierna tvingar på sina tänkta deltagare en 
viss typ av samtal. Det denna studie har visat är att deltagare har en repertoar 
av kommunikativa uttryck och handlingar som de använder i sitt 
cirkelsamtal. Ryfe menar att teoriernas överläggningar inte överensstämmer 
med den typ av resonemang som människor är vana att föra.434 

Ytterligare en frågeställning som dykt upp är hur teorierna ställer sig till 
perioder eller sekvenser som inte är uppfyller de krav som ställs på en över-
läggning. Diskvalificerar sådana kortare inslag hela överläggningen eller 
finns det tillåtande drag som accepterar sådana inslag. Men att acceptera 
sådana mindre perfekta överläggningar medför att begrepp som jämlikhet och 
respekt måste förstås på ett annat sätt.  

En annan fråga som har dykt upp under arbetets gång är om de delibera-
tiva teorierna utgår från en två- eller flerpartskommunikation. Slutligen kan 
man fundera kring om teorierna glömmer bort flerpartssamtalet och den 
kommunikation det kräver. Ett tydligt exempel är då Habermas talaktsteori 
exemplifieras. I exempel som används för illustrera hur talakter och giltig-
hetsprövandet fungerar är det en dyad, ett tvåpartssamtal, som används.435 
Exemplen syftar till att illustrera möjligheten att förstå andra och hur ett gil-
tighetsprövande bör ske. Dessutom pekas det på att en överläggning kräver 
minst två personer och ett minimum av ståndpunkter för att överläggningar 
ska vara möjlig.436 Men det studiecirkelsamtal som jag har studerat är ett ex-
empel på ett flerpartssamtal. Ett flerpartssamtal består av tre eller fler del-
tagare.437 Om det är tre eller fler personer som ska pröva arguments giltighet 
så visar denna studie att samordningsproblem inträder. 

                                                
434 Ryfe, D. M. (2005).  
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Finns det överhuvudtaget något överläggande samtal? 
En fråga som har dykt upp under arbetets gång är om överläggande samtal 
finns överhuvudtaget. När Roth ställer frågan om deliberativa samtal över-
huvudtaget är möjliga besvarar han den med ett konstaterande om att de i 
princip är möjliga. Han menar att det är deltagares möjlighet att fritt få yttra 
sig och pröva andras argument som är avgörande för om det är ett deliberativt 
samtalet eller ej.438 Detta låter som ett enkelt villkor. Men frågan är om det 
säger något om vad en demokratisk överläggning är. Att fritt få yttra sig och 
att överväga andras argument kan ske i många former av samtal. En konsti-
tuent för det överläggande samtalet är demokratiteorin. Empirin har inte nå-
gon roll i ett sådant konstituerande. Med utgångspunkt i en översikt av empi-
riska studier menar Ryfe att överläggningar fungerar. Dessutom fastslår han 
att överläggningar är svåra.439 Mötet mellan deliberativ demokratiteori och 
empiriska studier av demokratiska överläggningar är inte självklar. Tar man 
del av litteraturen framträder bilder av att det är två verksamheter som sker 
vid sidan av varandra. Den deliberativa demokratiteorin har inte ägnat det 
praktiska genomförande av överläggningar någon uppmärksamhet.440 I stället 
för empiri som grund hämtar teorin sina normativa antaganden från abstrakta 
principer.441 Teorierna är därmed oberörda av erfarenheter som personer har 
av överläggningar.442 Samtidigt handlar teorin om något praktiskt, det vill 
säga medborgares överläggningar kring frågor som rör deras liv. Den 
tolkningen gör forskare som empiriskt har studerat överläggningar då de ön-
skar att teoretiker skulle ta mer hänsyn till deras resultat. Dessa forskare 
önskar att ge empiriska bidrag för att informera demokratiteoretikerna om 
vad som sker i empiriska överläggningar.443 

En avslutande reflektion är att demokratiska överläggningar förefaller 
vara komplexa och svåra. Det komplexa återfinns i sättet som kommunika-
tionen sker på och bör sker på enligt teorin. Teoriernas stora krav är kanske 
inte så utmanande i sig men när de hamnar i ljuset av empiriska resultat syns 
att även det enkla är förenat med vissa svårigheter. Överläggningar kan där-
för betraktas som svåra, utmanande och svåra att genomföra.444 
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Summary 

Study circles are considered to be well suited with the ideas of democracy. In 
the academic discussions on democratic theory there has been a breakthrough 
of theories that highlights deliberations. Deliberative democracy is the regime 
where citizens make collective decisions on the basis of reasons they can all 
accept. To produce an inclusive public opinion deliberation must be equal. 
This means both equal access and equal discussion. The theories of 
deliberative democracy share an idea of the central role of language in 
democracy. This puts the arguments and stories in centre for the formation of 
public opinion instead of votes. 

Aim and research questions 
The thesis aims at elucidating theory of deliberative democracy with empiri-
cal data from deliberations in a study circle. I try to answer the following 
questions: 
- What expressions does power have? 
- What characterise the communication? 
- What are the grounds for the views of the participants? 
- What are the implications of studying theories with empirical data?  

Deliberative democratic theory  
There are several contributions to the theory of deliberative democracy. That 
means that there is an agreement on a core notion but there are several 
arguments about what may be the best of that notion. This core notion tells us 
that a democratic deliberation should be fair and equal. The participants 
should act with an open mind towards other participant�s views. They will 
listen with respect to each other. One important feature of deliberations is 
that they should be free from coercion. In the thesis a distinction is made 
between theories that focus on the rational argument and theories that accept 
rhetorical speech as a complement to the rational argument. The two 
theoretical models have in common a normative orientation from philosophy. 
In that sense it is a theorising without empirical foundation.  

Theorists like Habermas and Benhabib advocate a rational proceduralist 
model of deliberative democracy. Thereby they emphasize the importance of 
a rational argument. In this manner argumentation is limited to communi-
cation with arguments. Participants in deliberations shall deliberate upon the 
basis of reasons that are rational and acceptable to all. Citizens are believed 
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to be guided by a will to come up to norms that all affected by them can 
accept. This is an example of the universalistic base that the rational model 
has. The model promotes participants to adopt an impartial point of view. 
They should also offer reasons that all the others can find convincing. To 
offer reasons exclude rhetoric persuasion from deliberation.  

In the literature on deliberative democracy you will find critical voices to 
the rational model. The critics blame the rational proceduralist model for 
denigrating passionate speech and action, and for excluding people that not 
used to a formal arguing. The risk with the rational argument is that it favours 
people that are used to abstract reasoning. Two of the critics are Young and 
Dryzek. Both of them acknowledge that deliberations must encompass other 
modes of communication than argument such as storytelling and rhetoric.  

A study of conversation  
One study circle with nine participants were videotaped during four sessions. 
At the venue for the study circle the participants were sitting around a 
circular table. One camera on a tripod was used to capture the action, and a 
single microphone standing on the table captured the sound. Transcripts of 
the videotaped conversation were analysed in two ways. In the first analysis 
the intention was to understand the organisation of the conversation. This 
analysis was inspired by the so called conversation analysis (CA). For the 
other analysis the purpose was to describe the contents of the conversation. 
Both analyses were then used as analytic tools in the search for answers to 
the four research questions that were guiding this study. 

Results  
In short, the results show that the study circle conversation in one sense 
qualifies as a democratic deliberation. The participants are free to argue and 
allowed to have different views. They have equal rights to start discussions 
and to criticise the views of the others as well as making meta 
communicative comments on how the deliberation is carried out.  

One feature of the conversation is that it has two kinds of internal 
contexts. The first sort of context is collectively constituted. Here it is 
possible to discern three different types of collective contexts. Two of them, a 
debating and a teaching context, share a deductive kind of reasoning. 
Participants withhold their views in those two contexts. The third internal 
context is a context of inquiry and is recognized by the willingness of finding 
a common solution. That means that the context of inquiry has an inductive 
quality. The other kind of internal context draws attention to individual ways 
of reasoning. The utterances of the individuals are thereby like parts in an 
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individual story. From this organisation you will we find the that individuals 
utterances has to be understood in more than one context. Why they act and 
say what they say is dependent on internal contexts. 

In the process of deliberation problems with coordination of utterances 
were observed. One aspect of this problem was that participants could start to 
talk at the same time, or that a participant�s utterance could be squeezed 
between those of two other participants. That produced situations where one 
participant had to withdraw his attempt to speak. Another aspect of this 
problem was that participants occasionally started parallel conversations. One 
consequence was a divided conversation that caused problem for several 
participants to take part in the utterances made. A third aspect of the coordi-
nation problem was that the communication altered between public and 
private communication. A public communication is intended to include all 
participants. In a private communication two persons are arguing about an 
issue in a way that excludes the others. When participants are excluded they 
become spectators who have to listen to those who deliberate. This raises 
questions to the theory of deliberative democracy concerning the meaning in 
concepts such as respect and equality. Another question copes with issues of 
power due to the fact that participants easily are excluded as a consequence 
of the uncoordinated communication.  

When it comes to the contents of the conversation the results show a 
couple of things. Two systems of categories illustrate different things. One 
categorisation illustrates that the participants use a wide range of opinions. It 
also shows that they are engaged in a discussion on ethical and moral ques-
tions on sustainable development. Despite that the opinions are about diffe-
rent topics they share an aim of reaching what can be considered as being the 
right thing to do. The second categorisation stresses that the views of the 
participants were influenced by different sources. Mass media informs the 
participants of what is happening in the world. From the field of science the 
participants meet knowledge that they cannot understand due to their lack of 
knowledge. Another problem observed is that participants had problem to 
understand the reasoning of others. Some of the problems are to be found in 
different contextualisations that were offered in the conversation. This shows 
an aspect of how judgements are being made. The processes of judgement are 
affected by the way the conversations run. In situations with high tempo and 
compact sequences there seems to be no time for the participants to judge 
other participants reasoning.  
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Discussion 
At the end of the thesis the results of the study are discussed in relation to the 
research questions. In short, the discussion shows that the study circle con-
versation contained several challenges to the theory of deliberative demo-
cracy. Those challenges were found both in the construction of opinions and 
in the process of conversation. The research question concerned with power 
in the deliberation could be answered through some themes. One theme 
highlight that the topics discussed could have an exclusionary effect. Another 
theme shows that the organisation of the conversation contains different se-
quences that silence participants. This seems to be the result of power ac-
complished in the turn-taking organisation and type of space participants are 
given. The question dealing with the characteristic features of the communi-
cation is discussed by stressing an elastic feature. This elastic feature turns 
the attention to crucial deliberative concepts such as equality and respect for 
the other participants. This raises questions on how concepts such as 
communicative rationality should be comprehended and interpreted. This 
causes confusions about what constitutes deliberations. On the third question 
the discussion was trying to answer what the grounds of the participants were 
in their formation of views. The participants formation of views are 
influenced by several voices outside, as well as inside, the deliberation. On 
several questions they had opinions that they favoured. The participants did 
not normally leave their individual opinion as a consequence of the scrutiny 
of various positions during the conversation. That means that they had 
problem to be open minded toward others participants views, which was 
hindering the opportunities to reach a common view. The fourth question was 
concerned with the very idea of studying theories of deliberative democracy 
with empirical data. The answer to that questions ends in some thoughts on 
the facts that the convincing theory presented through texts is hard to 
understand in relation to the empirical data.  
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